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Introducció 
 

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució 
escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió 
econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En 
aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets 
característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els 
objectius del centre. 

El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que 
l’han de respectar. Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i 
orienten l’activitat professional de tot el personal que hi  treballa. L’exercici professional 
del personal i les seves funcions es desenvolupen d’acord amb la normativa vigent i 
d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts d’aquest document. 

.  

 

Aquest és un document adreçat a tota la comunitat escolar. Per facilitar la identificació 
dels criteris de centre i situar-los en el context adequat, en alguns apartats hem introduït 
aspectes normatius, comuns a tots els centres. Per facilitar-ne la consulta, l’índex 
estructura l’exposició per àmbits d’interès. 
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Identitat del centre 
 

L’Institut Giola és un centre públic d’educació secundària obligatòria, situat al municipi 
de Llinars del Vallès.  

Com a escola pública catalana, la llengua vehicular del centre és el català, ens regim 
pels principis del sistema educatiu català (equitat, excel·lència i coresponsabilitat) i ens 
organitzem per garantir els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, 
dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i retiment de comptes i d’implicació 
de les famílies i participació de la comunitat escolar.  

Com a centre que treballa des dels principis de gestió en qualitat, potenciem la millora 
continua com a tret d’identitat del centre amb metodologies de gestió basades en 
processos i avalades per normes internacionals de qualitat. 

Missió 
L’Institut Giola pretén la formació integral de la persona en col·laboració amb les famílies 
i  els agents socials.  

• En relació amb l’alumnat: Volem formar integralment la persona, tant pel que fa 
a l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements, com en el formatiu de 
desenvolupament i orientació personal, acadèmica i professional per a què els 
nostres alumnes siguin ciutadans que puguin viure, conèixer i integrar-se al món, 
amb els valors de creixement personal, convivència i sostenibilitat. 

• En relació amb la família: Volem assegurar la seva participació i recolzament en 
la formació i en el procés educatiu dels seus fills, facilitant espais de trobada i 
respectant els acords signats a la carta de compromís. 

• En relació a l’entorn: Volem formar persones responsables i competents d’acord 
amb les necessitats del nostre entorn i de la societat per a què contribueixin al 
progrés i al desenvolupament socials. 

• En relació amb l’equip humà de l’institut: Volem crear un entorn de treball 
agradable, participatiu i motivador que promogui la implicació de tothom en els 
projectes i el funcionament del centre, afavorint els processos de reflexió, 
d’actualització i millora  contínua  necessaris per tal d’obtenir resultats cada dia 
més satisfactoris. 

• En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 
Volem aplicar, adaptar i desenvolupar el disseny curricular establert i transmetre 
les necessitats detectades en la comunitat educativa per afavorir polítiques 
educatives  adequades a  l’entorn i la societat. 

Visió 
Volem ser un centre de prestigi i referència al nostre entorn formant i educant  els nostres 
alumnes perquè esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i 
compromesos, lliures i crítics. Per aconseguir-ho volem construir un centre on 
s’afavoreix el diàleg fent un treball significatiu en valors i implicar les famílies perquè 
participin activament del procés educatiu. 

Volem consolidar l’oferta formativa i augmentar-la, d’acord amb les necessitats de 
l’entorn i aplicar estratègies d’innovació i transferència de coneixement, enriquidores per 
a l’alumnat, amb altres centres i amb les empreses i entitats de l’entorn. 

Volem ser un centre obert a la participació de la comunitat escolar, assegurant la 
implicació i fomentant el sentiment de pertinença que ens faci créixer. 
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Valors 
Els valors que conformen la nostra cultura de centre, motor de la missió que ens 
identifica i garant de la visió que ens inspira són el creixement personal, la convivència 
i la sostenibilitat.  

Volem acompanyar el creixement personal dels nostres alumnes educant-los en els 
valors de l’esforç, la superació i la perseverança. Volem donar-los eines perquè 
participin activament del seu procés de millora i estratègies per desenvolupar el seu 
esperit crític i creatiu. 

Volem assegurar un entorn de convivència basat en el respecte a la diversitat, fomentant 
la llibertat d’expressió, la coeducació i l’equitat i educar en el respecte a les normes i els 
acords.  

Volem fomentar la implicació i la responsabilitat dels nostres alumnes amb l’entorn i el 
medi ambient des dels principis del respecte i de la sostenibilitat. 

 

La nostra política de qualitat 
El sistema de gestió basat en processos és l’eina que ens facilita fer la diagnosi i poder 
ajustar les actuacions previstes per aconseguir els objectius de centre satisfent les 
expectatives dels diferents grups d’interès. 

Per assegurar l’èxit en aquesta política de gestió cal: 

• Implicar el conjunt de l’equip humà a través de la formació en els principis de la 
presa de decisió a partir d’evidències. Cal difondre les bones pràctiques, 
impulsar el treball en equip i la cooperació i facilitar tecnologies informàtiques de 
gestió per a mantenir i millorar els canals de comunicació. 

• Potenciar la millora continua i la qualitat impulsant la participació de tota la 
comunitat escolar en equips de millora, incidint en l’anàlisi i reflexió de la pràctica 
docent. 

• Emprar els models ISO i e2cat com a eines per avançar en el camí de 
l’excel·lència.  Basem el sistema de gestió en la metodologia de processos i 
prenem decisions basades en evidències, impulsant el lideratge distribuït, la 
participació i els espais d’intercanvi. 

Qui som. Biografia del centre  
L’Institut de Llinars del Vallès va ser fundat l’any 1976 com a secció de Formació 
Professional, adscrit al centre de FP Badalona-1. D’ençà de la seva creació, l’oferta 
educativa del centre s’ha anat ampliant d’acord amb les necessitats de l’entorn i 
adaptant-les als requeriments dels diferents contexts normatius que ha experimentat al 
llarg de la seva trajectòria. 

Al 1990 el centre es va transformar en centre d’Ensenyament Secundari, escolaritzant 
els alumnes de BUP dels municipis de Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, Sant Pere i 
Sant Antoni de Vilamajor i Santa Mª i Sant Esteve de Palautordera i alumnes de formació 
professional de les poblacions de Cardedeu, Cànoves i Sant Celoni.  

El curs 1996-97 es va ampliar l’oferta formativa amb la implantació de l’ESO. 

L’antic IES Llinars va passar a  nomenar-se Institut Giola el curs 1997-98, curs en què 
es van estrenar les actuals instal·lacions, molt a prop de la riera del mateix nom. Aquest 
mateix curs es va escollir el logotip del centre, dissenyat per l’alumna Lucy Pérez Liedl.  
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L’alumnat de l’institut Giola procedeixen d’entorns socioeconòmics familiars diversos. 
L’alumnat de l’ESO i Batxillerat pertany, bàsicament al propi nucli urbà, al poble veí de 
Vilalba Sasserra i a les urbanitzacions que hi pertanyen, ja que les escoles de Llinars 
del Vallès i Vilalba Sasserra són centres adscrits a l’institut. El lloc de procedència de 
l’alumnat d’FP s’amplia considerablement, d’acord amb l’oferta formativa del centre en 
relació a l’oferta formativa de l’entorn. 

Anàlisi de context 
 
Per comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades de la nostra 
comunitat educativa, el curs 16-17 la comissió encarregada de realitzar l’anàlisi de 
context va elaborar la següent DAFO: 
 

Interns 

Punts Forts, ajuts interns a utilitzar Punts  febles 

Treball sistemàtic per part del professorat Poca difusió de les bones practiques 
internes 

Bon clima del centre amb tota la comunitat 
educativa Baix nivell acadèmic d’una part de l’alumnat 

Reconeixement per part del professorat de la 
necessitat de millorar els resultats Dificultat de la connectivitat del centre 

Centre obert a noves propostes Baix percentatge de resposta a les 
enquestes de satisfacció 

Implicació del professorat en càrrecs i 
tasques orientades al bon funcionament del 
centre. 

Pocs hàbits de treball d’una part del nostre 
alumnat 

Bon sistema de gestió de conflictes Absentisme als CF de Grau Mitjà 

Alt nivell acadèmic d’una part de l’alumnat  

Bons hàbits de treball i cultura de l’esforç 
d’una part de l’alumnat  

Externs 

Amenaces  barreres externes  a contrarestar Oportunitats a aprofitar. Ajuts externs 

Continus canvis en el sistema educatiu i 
manca de previsió 

Receptivitat de l’administració local davant 
les demandes del centre 

Empitjorament de les condicions de treball del 
professorat degut a la crisi 

Empreses col·laboradores 

Augment del nombre d’alumnes per grup Participació en diferents xarxes d’instituts 

Alumnes de CF amb baix nivell acadèmic Propostes d'innovació pedagògica i de 
canvis de metodologia 

Poques possibilitats de fer una selecció del 
professorat real 

Vies per atendre la diversitat: Possibilitat 
d'estades a les empreses, més 
desdoblaments,... 
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Poques possibilitats de formació alternativa 
per a alumnes amb necessitats específiques. 

Implicació d’algunes famílies 

Poca demanda de CF IEA i PA  

 
Grups d’interès 

El concepte “grup d’interès” identifica a les persones,  grup  o   equip  que el centre té 
presents per definir la seva cultura i respecte del quals necessita assegurar unes 
maneres de fer d’acord amb la cultura del centre.  

Els centres d’excel·lència tenen identificats els grups d’interès (alumnat, professorat, 
famílies, empreses, institucions i entitats, etc.) als quals orienta directa i indirectament 
la seva activitat. Disposem d’un procés sistemàtic i planificat per recollir informació sobre 
les seves necessitats i expectatives, tant en l’àmbit educatiu com d’altres serveis i 
vetllem per a identificar i anticipar-nos a les necessitats de l’entorn. Amb la finalitat de 
mantenir les relacions amb els grups d’interès, la programació general anual assigna 
responsables a tal efecte per aportar valor afegit i satisfacció. Com a institució educativa 
excel·lent procurem aliances útils i rellevants per al desenvolupament del procés 
d’ensenyament i aprenentatge.  

Mantenim el conjunt d’obligacions i compromisos legals i ètics amb els grups d’interès 
tant en els àmbits social com el laboral o mediambiental. D’acord amb els coneixements 
adquirits, innovem i desenvolupem noves fórmules de col·laboració, així com noves 
metodologies didàctiques per tal que els nostres processos puguin enriquir-se amb la 
col·laboració dels socis. L’interès d’aquestes relacions busca el potencial benefici en el 
llarg termini, i com a conseqüència l’equilibri entre el benefici social, econòmic i 
ambiental d’acord als valors que són nexe d’unió amb els diferents grups d’interès 
participants de les aliances. L’institut s’esforça per conèixer, relacionar-se i aportar valor 
afegit a l’entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat. 

La direcció ha de tenir presentes els grups d’interès per a definir la planificació del centre. 
Els grups d’interès de l’institut Giola són: 

• L’alumnat actual 

• Les famílies dels alumnes matriculats al centre 

• El Departament d’Ensenyament 

• Els nostres proveïdors 

• Els nostres col·laboradors: les entitats, les associacions i les empreses de 
l’entorn, ex-alumnes i particulars. 

Orientació als grups d’interès 
Per a identificar les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès la 
programació general anual preveu els recursos personals, d’assignació de temps 
i de recursos materials per a assegurar visites a empreses i entitats, enquestes, 
assistència a conferències, estades en empreses, grups de discussió, queixes i 
suggeriments, prospeccions en Internet, informes d’experts, etc.  
Quan el centre identifica necessitats contraposades, utilitza criteris objectius i 
coneguts, recollits en aquest document, per decidir quins àmbits d’actuació 
resulten prioritaris, tenint en compte sempre en primer lloc les necessitats 
educatives de l’alumnat.  
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Objectius del centre 
 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència 
educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun 
dels alumnes com a principi d’equitat i garantia de cohesió social.  

A l’institut Giola volem satisfer les expectatives de les famílies i de l’alumnat pel que fa 
a la formació global a través de l’impuls de projectes relacionats amb l’entorn, amb altres 
centres i amb les empreses i orientar els nostres alumnes perquè arribin tant lluny millor.  
Volem formar treballadors qualificats adequant-nos a les necessitats empresarials de la 
zona pel que fa els cicles formatius que impartim. Volem formar ciutadans capaços de 
viure, conèixer i integrar-se a la seva comunitat propera, així com al seu entorn geogràfic 
i sociopolític i, en darrere instància, al món. 

L’Institut concreta els principis que assegurin l’equitat, l’excel·lència, la coeducació, la 
convivència, la inclusió i l’atenció a la diversitat seguint els següents criteris: 

Equitat 
Per aconseguir que l’educació no accentuï les diferències i sigui una eina 
d’integració, el centre treballa emfatitzant  els valors que ens identifiquen: 
sostenibilitat, en relació amb l’entorn, creixement personal, en relació amb un 
mateix, i convivència, en relació amb els altres.  

Excel·lència 
Avaluem periòdicament la nostra feina mitjançant uns indicadors objectius. 
L’institut Giola fomenta entre el professorat i l’alumnat l’afany per la qualitat, la 
innovació i la millora contínua. Afavoreix la reflexió i discussió i, demana el 
compromís perquè els canvis i les innovacions siguin fruit de la participació i la 
coresponsabilitat. El procés d’innovació és permanent i es trasllada a l’activitat 
docent i de gestió quotidiana. 

Coeducació 
Per educar per eradicar manifestacions sexistes i formar des de la igualtat de 
drets i oportunitats per a la superació d’estereotips de gènere treballem des dels 
principis de l’escola coeducadora transmetent una educació que valora 
indistintament l’experiència i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, 
que no estereotipa actituds ni aptituds i que reconeix i respecta la diferència 
sense jerarquitzar-la.  

Inclusió 
L’institut Giola organitza contextos educatius de qualitat, adequats per a tothom, 
per oferir a tots els alumnes l’oportunitat per continuar essent membres de la 
classe ordinària, impulsant l’aprenentatge entre iguals i potenciant els valors del 
centre. 

Atenció a la diversitat 
Per a millorar els aprenentatges del nostre alumnat i acompanyar-los en el seu 
procés de maduració exigim una mirada atenta que detecti els talents i les 
mancances dels nostres alumnes. Per despertar en l’alumnat l’interès per 
aprendre i afavorir el creixement personal que els hi faciliti ser, estar i conviure, 
afavorim estratègies d’orientació en l’aprenentatge amb l’objectiu d’obtenir els 
millors resultats possibles per tenir les millors opcions de futur.  
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Estratègia de centre  
 

Amb la participació del claustre i de la resta de la comunitat escolar es vol assegurar 
una estratègia fruit del diàleg i basada en les eines que faciliten una valoració dels riscos, 
amb l’objectiu d’assolir la visió d’un servei educatiu d’èxit sostenible en el temps, que 
doni resposta a les necessitats educatives i expectatives dels grups d’interès. La direcció 
del centre està compromesa amb la implantació, manteniment i millora continua de 
l’eficàcia del seu sistema de gestió. 

Mapa de processos 
Per aconseguir els objectius, l’Institut Giola realitza una gestió per processos. 
Periòdicament es fa una anàlisi de riscos per aconseguir una gestió eficaç, d’acord amb 
el següent diagrama:  

 
El mapa de processos, els objectius de cadascun, així com els responsables, funcions i 
responsabilitats, els procediments associats, les característiques de qualitat, els 
registres i els indicadors de compromís del servei i de progrés definits per a cadascun 
dels processos es poden consultar al nostre sistema de gestió accedint-hi com a visitant 
amb “usuari:visitant, contrasenya: Giola1234567”. Periòdicament es fa una anàlisi de 
riscos per aconseguir un gestió eficaç. 

Abast del sistema de gestió 
L’abast del sistema de gestió en qualitat és l’ensenyament reglat d’Educació Secundària 
Obligatòria, de Batxillerat, de Cicles Formatius de Formació Professional específica de 
grau mitjà i superior i el servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència 
laboral. Queda exclòs del sistema de qualitat el punt 8.3 de la norma ISO 9001:2015 de 
Disseny i desenvolupament dels productes i serveis.  
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Criteris generals d’organització pedagògica 
 

Els criteris generals recollits en aquest apartat guien les decisions del centre a fi 
d’assegurar els següents requisits: 

Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu 

• Assegurar l’atenció i seguiment a les famílies amb l’assignació de tutors 
individuals implicant tot el professorat i preveien la dotació horària i els recursos 
necessaris per aquesta tasca. 

• Acompanyar les famílies en el seu compromís amb el centre a partir dels acords 
presos a la carta de compromís. 

• Organitzar sessions informatives i de presentació de curs a tots els nivells 
educatius 

• Convidar a les famílies a participar de les jornades de portes obertes i de les 
estratègies de centre per a la promoció de l’oferta educativa i de la presentació 
del projecte educatiu a les noves famílies. 

Educar en el deure de l'estudi, de manera que esdevingui un hàbit. 

• Potenciar activitats i eines d’autoavaluació perquè els alumnes prenguin 
consciència de la seva responsabilitat en el procés d’aprenentatge 

• Facilitar i reconèixer l’esforç amb activitats de recuperació i de millora de nota 

Adequar la funció del professorat i dels professionals d'atenció educativa, com a 
agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada 
edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l'integren. 

• Assegurar les reunions de traspàs amb les escoles de procedència de l’alumnat 
• Assegurar les entrevistes individuals amb les famílies al llarg dels primers mesos 

de curs. 
• Assegurar la formació del professorat en educació emocional i gestió d’aula. 
• Vetllar per la col·laboració dels especialistes en orientació educativa amb la resta 

de la comunitat escolar 

Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats 
i els efectes de l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge i els resultats 
de l'avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna. 

• Organitzar sessions de treball coordinat entre els equips docents, els equips de 
tutors i els departaments didàctics 

• Assegurar els seguiment personalitzat de tots els alumnes amb la figura del tutor 
individual 

• Assegurar una avaluació inicial com a diagnosi del punt de partida i referència 
per a alumnes, professors i famílies. 

Educar els alumnes en la responsabilitat d'exercir la ciutadania activa per mitjà de 
la participació en els afers de la comunitat. 

• Assegurar iniciatives de centre en col·laboració amb les entitats i associacions 
de l’entorn 
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Amb els objectius prioritaris de millorar els resultats educatius de l’alumnat, els 
processos d’ensenyament i aprenentatge i la cohesió social, l’institut organitza les 
pròpies estratègies d’acord als següents criteris: 

Criteris pedagògics que orienten l’exercici professional del professorat 
La competència per a determinar el currículum és del Govern. En determina els 
objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de cada àrea i  matèria a l’ESO 
i al Batxillerat i en determina la denominació de cada cicle formatiu, el currículum, 
la durada màxima i mínima de cada un dels mòduls professionals d’FP, i 
l’organització, l’estructura i les hores mínimes que cal fer de formació en els 
centres de treball (FCT). 

El centre, en exercici de la seva autonomia, adequa el desenvolupament i la 
concreció del currículum i estableix els criteris pedagògics que regeixen i orienten 
l’exercici professional de tot el personal que, permanentment o  ocasionalment, 
hi treballa. A l’ESO i el Batxillerat aquesta autonomia pren la màxima expressió 
en el disseny de les Unitats Didàctiques (UD) i a l’FP en les Unitats Formatives 
(UF).   

Criteris de centre per orientar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge: 

• Situar l’alumne com actor principal del seu aprenentatge atorgant al 
professor o professora, el rol de motor i guia de l’aprenentatge.  

• Impulsar  metodologies d’aprenentatge integradores de caràcter vivencial 
i experimental que afavoreixen el desenvolupament de les capacitats i 
competències dels alumnes.  

• Impulsar dinàmiques de treball i de relació amb l’alumnat inspirades en 
els principis de l’educació emocional. 

Per assegurar la competència del professorat en l’aplicació dels criteris anteriors, 
el centre vetlla per una formació permanent centrada en recursos de gestió 
d’aula, educació emocional i avaluació formadora que asseguri la seva 
transferència a l’aula.  

Programes d’innovació al Giola 
Els programes d’innovació que porta a terme l’institut i que estan reconeguts 
pel Departament d’Ensenyament són: 

Xarxa de Competències Bàsiques 

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball 
per competències, elaboren instruments de suport per orientar els processos de 
reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen 
processos d'autoavaluació. 

Servei Comunitari 

L'impuls del servei comunitari per a l'alumnat de 3r ESO és una acció que vol 
promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís 
cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus 
coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 
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Programa AiR 

El programa d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral és un 
servei obert a la comunitat per tal de reconèixer l’experiència laboral i assessorar 
sobre com reconèixer aquesta experiència a l’hora de convalidar unitats 
formatives o mòduls de formació professional. Aquest és un serveis exclusiu des 
centres que tenen reconeguda la seva gestió en qualitat. L’assessorament el 
realitzen els professors de centre formats per oferir aquest servei. 
 
Programa de qualitat i millora contínua 

El PQiMC és un programa d’innovació del Departament d’Ensenyament per a 
promoure la gestió en qualitat dels centres educatius. L’institut pertany a la Xarxa 
E-4 que reconeix la trajectòria dels centres que ja tenen consolidada la gestió en 
qualitat. 
 
Programa Avancem 

L'objecte del programa Avancem és reforçar la competència plurilingüe dels 
alumnes implementant un ensenyament de les llengües competencial que 
incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de 
llengua. 

Criteris per al disseny de la programació didàctica 
La programació dona resposta a les preguntes bàsiques que ens plantegem a 
l’hora d’atendre la planificació dels ensenyaments: què, per a què, com i quan 
ensenyem, i què, per a què, quan i com avaluem. Cada departament didàctic 
organitza les programacions pertinents d’acord amb els principis i els criteris que 
es recullen en aquest projecte educatiu. 

L’adequació de les programacions es revisa cada curs, partint dels resultats 
obtinguts el curs anterior. En el marc de la coordinació pedagògica, els equips 
docents vetllen perquè les diferents programacions d’àmbits, àrees, matèries o 
mòduls siguin coherents al llarg de cada curs i de l’etapa i que reflecteixin els 
acords que es prenen i les planificacions que es porten a terme per a cada curs.  

Llibres de text i materials didàctics 

Els criteris per a la selecció dels llibres de text i materials didàctics emprats, 
digitals o no, responen als principis d’accessibilitat, amb la finalitat d’eliminar 
barreres en l’accés a l’aprenentatge i a la comunicació i, excepte els de llengua 
castellana i literatura i els de llengües estrangeres, són normalment en català. 
Es prioritzen els recursos en xarxa. El centre vetlla per assegurar unes 
instal·lacions que permetin la connectivitat i inclou l’ordinador portàtil com a 
material necessari en el llistat de materials dels alumnes. 

Sortides i activitats externes 

Els criteris per a l’elecció de les activitats externes que reforcin les activitats 
programades  a l’aula responen als criteris de control de la despesa, amb 
l’objectiu de reduir la quota de sortides. Es prioritzen les activitats gratuïtes o 
subvencionades i aquelles que no requereixin d’un transport que encareixi 
l’activitat.  



 

16 
 

 

Projecte Educatiu 
Institut Giola 

Aprovat:          
Ana Álvarez                             

Data:                                    
11/10/17 

Criteris generals d’avaluació dels aprenentatges 
La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives dels alumnes 
mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i 
aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa i comprovar els progressos, i 
orientar al professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels 
alumnes.  

Avaluació contínua 

Assegurem pautes per a l’observació sistemàtica per al seguiment al llarg del 
procés d’aprenentatge. Això permet al professorat establir mesures pertinents de 
reforç o ampliació educativa i realització d’activitats de recuperació quan, durant 
el procés d’avaluació continuada, es detecti la necessitat. Reforcem l’avaluació 
contínua amb eines i procediments per a l’autoavaluació de l’alumnat que  
assegurin els principis d’autoconeixement, reflexió i autoavaluació, inherents als 
criteris pedagògics del centre. 

Avaluació global 

A partir de les valoracions de cada matèria o mòdul particular es valora l’evolució 
de cadascun dels alumnes. És per això que l’equip docent actua com a òrgan 
col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que 
d’aquesta avaluació en resultin. 

Avaluació diferenciada  per matèries, àrees o mòduls 

Els objectius i competències generals i específiques recollides a les 
programacions s’ajusten als criteris generals presentats en aquest projecte, són 
el referent constant de totes les accions formatives i donen les pautes que 
regulen l’avaluació de cada matèria, àrea o mòdul. 

Avaluació formativa i avaluació formadora 

L’institut Giola impulsa l’apoderament de l’alumnat en el procés d’avaluació dels 
objectius plantejats i així formar alumnes responsables del seu propi procés 
d’aprenentatge perquè creixin en autonomia, capacitat crítica i responsabilitat. El 
disseny de les unitats didàctiques i unitats formatives s’ajusta per donar espai a 
pràctiques i eines d’autoavaluació dels alumnes sota el principi de l’avaluació 
formadora i així responsabilitzar-los dels seu procés d’aprenentatge, perquè 
tinguin eines per a identificar els avenços, les dificultats, els encerts i els errors 
al llarg del procés d’aprenentatge i puguin prendre decisions oportunes per 
regular-lo amb l’acompanyament i orientacions del professorat. 

Comunicació dels resultats d’avaluació 

D’acord amb la normativa vigent, el centre organitza les següents sessions 
d’avaluació per curs: avaluació inicial (a l’octubre), avaluacions trimestrals, 
avaluació final i avaluació extraordinària. Els criteris específics que afecten a 
l’organització i funcionament de les sessions d’avaluació, estan recollits a  les 
normes d’organització i funcionament del centre. 

Després de cada sessió d’avaluació, el tutor o tutora informa per escrit, 
mitjançant l’informe d’avaluació, del desenvolupament del procés 
d’aprenentatge. Als butlletins trimestrals, els resultats quantitatius de l’avaluació 
s’acompanyen amb orientacions qualitatives que permetin trobar estratègies per 
aconseguir millorar els aprenentatges. Aquest intercanvi d’informació amb els 



 

17 
 

 

Projecte Educatiu 
Institut Giola 

Aprovat:          
Ana Álvarez                             

Data:                                    
11/10/17 

alumnes i les famílies s’amplia a altres moments del trimestre, segons 
necessitats. Els alumnes, o els seus pares o tutors legals, tenen dret a sol·licitar 
aclariments respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, 
així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del 
procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o de l’etapa. 

Criteris per a l’organització horària 
• Jornada continuada de matins: L’institut Giola té autoritzada una organització 

horària singular (jornada continuada) per afavorir la gestió del temps lliure, per 
organitzar el temps d’estudi, la participació en activitats extraescolars, la 
formació en centres de treball (FCT) i la compaginació dels estudis i l’experiència 
laboral en DUAL. Prèvia consulta al consell escolar, escoltat el claustre i tenint 
en compte les característiques del centre, les prioritats del projecte educatiu i del 
projecte de direcció i la normativa vigent, el centre sol·licita periòdicament al 
Departament la seva renovació. A la programació general anual s’ajusten els 
horaris específics de cada nivell educatiu. 

• Sessions en franges de 55’ per assegurar un temps diari de lectura dins de 
l’horari lectiu (Pla lector). 

• Sessions en franges dobles per a concentrar les hores curriculars de les 
matèries que ho sol·licitin per l’aprofitament del temps i dels recursos.  

Criteris per a l’organització dels grups 
D’acord amb les limitacions quantitatives establertes pel Departament 
d’Ensenyament per a les diferents etapes educatives i d’acord amb els principis 
de l’escola pública catalana, els criteris per a l’organització dels grups i 
l’assignació dels alumnes a cada grup són: 

• Assignar els alumnes al nivell o el curs de l'etapa educativa que han de cursar 
d’acord amb l’edat, l’expedient acadèmic i altres circumstàncies que hi puguin 
ser rellevants. 

• Vetllar per aconseguir grups heterogenis i inclusius 
• Impulsar l’atenció a la diversitat des de l’aula ordinària, amb l’assignació de 

recursos de què es disposi (dos professors a l’aula, reducció de la ràtio, 
estratègies pedagògiques inclusives i col·laboratives) 

• Assegurar el desdoblament normatiu i impulsar-lo quan l’activitat 
d’ensenyament-aprenentatge ho requereixi i n’hi hagi disposició de recursos. 

• Assegurar la ràtio mínima i màxima en les matèries optatives d’ESO, a partir de 
les sol·licituds rebudes, les consideracions dels equips docents i els criteris 
d’assignació segons expedient acadèmic. 

• Assegurar la ràtio mínima en les matèries optatives de modalitat i específiques 
de batxillerat. 

Criteris per a l’atenció dels alumnes NEE 
L'atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d'escola inclusiva i 
ha de preveure els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 
participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats. 

Els alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) són els alumnes 
afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, així com els alumnes 
amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al 
sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment 
desfavorides. 
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A partir de l’avaluació inicial d’aquestes necessitats s’elabora un pla personalitzat  
amb la participació del departament d’orientació de centre i amb la col·laboració 
dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica externes (EAP)  
s’assessora a cada família. 

Els elements metodològics i organitzatius que l’institut preveu per atendre 
adequadament els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació que 
puguin afectar l'aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de 
comportament, i als alumnes amb altes capacitats són: 

• Assignar d’un tutor o tutora individual  
• Sol·licitar els recursos que el Departament d’Ensenyament i el entorn 

posen a disposició del centre per a  atendre els diferents casos. 
• Implicar l’equip d’orientació de centre en el seguiment personalitzat amb 

sessions d’acompanyament dins o fora del grup ordinari 
• Valorar per part de l’equip docent, del tutor o tutora individual i de l’equip 

d’orientació de centre el disseny d’un programa individualitzat per al 
seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Assegurar el perfil professional d’atenció a la diversitat dels alumnes en 
la plantilla de centre 

Els criteris organitzatius que l’institut preveu per atendre adequadament els 
alumnes d’incorporació tardana són: 

• Assegurar un espai habilitat com a aula d’acollida amb els recursos propis 
d’aquest espai 

• Assegurar el perfil professional d’immersió i suport lingüístic en la plantilla 
de centre 

Criteris per a l’organització  dels entorns d’aprenentatge 
L'estructura i l'organització de l’institut que es recull a les normes d’organització 
i gestió del centre respon als següents criteris: 

• Afavorir entorns d'aprenentatge que permetin el treball en xarxa 
• Afavorir  les diverses formes de transmissió de coneixement als grups 

classe, amb especial atenció als diferents estils d’aprenentatge 
• Afavorir diferents formats per al treball col·laboratiu i el treball individual.  
• Impulsar l’ús dels diferents espais del centre que possibiliten entorns 

d’aprenentatge més enllà de l’aula habitual. 
• Definir espais, instal·lacions i equipaments per al desenvolupament de 

l’activitat d’ensenyament-aprenentatge que maximitzin la sostenibilitat, 
redueixin l'impacte ambiental i permetin integrar les tecnologies digitals 

• Potenciar l’ús de la biblioteca escolar com espai d’accés a la informació 
i font de recursos informatius en qualsevol suport a l'abast dels alumnes, 
del professorat i de la comunitat educativa. 

 

.  
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OFERTA FORMATIVA 

L’educació secundària obligatòria (ESO) 
 

Els criteris per a l’organització de l’ESO determinen el procés de centre 
Ensenyament/Aprenentatge i els seus procediments associats donen resposta a les 
necessitats i requeriments que es despleguen en la documentació de centre. 

 

Què és l’ESO?  
L’ESO compren els estudis corresponents a l’escolarització secundària obligatòria, de 
quatre cursos de durada. Aquests estudis donen accés als estudis postobligatoris de  
formació professional i batxillerat. El currículum a l‘ESO s’organitza en àmbits de 
coneixement, agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques 
específiques de cada àmbit i les competències transversals. 

 

Objectius generals de l’ESO 
La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau 
que permeti a tots els alumnes assegurar un desenvolupament personal i social sòlid 
amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió 
de l’afectivitat, així com desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement 
reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències 
culturals, personals i socials. 

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats 
i les competències que permetin als alumnes: 

• Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 
altres i  entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del 
respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

• Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç 
per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

• Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 
ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

• Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la 
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 

• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre 
decisions i assumir responsabilitats. 

• Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia 
cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació 
intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el 
patrimoni artístic i cultural. 

• Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques 
i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al 
país. 

• Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, 
una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en 
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llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i 
comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la 
literatura. 

• Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües 
estrangeres. 

• Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents 
suports, mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació 
en coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats. 

• Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura 
en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per 
identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de 
decisions. 

• Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les 
diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i 
representació. 

• Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 
ambient, i contribuir a la seva conservació i millora. 

• Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 
diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física 
i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

• Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat 
i preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual. 

• Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint 
cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres. 

Organització del currículum  
 

De 1r a 3r ESO a l’institut Giola 

El currículum s’organitza en matèries comunes i matèries optatives. L’assignació 
horària setmanal de les matèries de primer a tercer curs de l’educació secundaria 
obligatòria segueix la proposta de caràcter general de la normativa vigent amb 
les següents concrecions:  

• La matèria d’educació visual i plàstica es cursa a 1r i 2n d’ESO 
• La matèria de música es cursa a 1r i 3r d’ESO 
• La matèria d’alemany com a segona llengua estrangera es pot  cursar a partir 

de 2n d’ESO. 
• El servei comunitari es realitza a 3r ESO 

La franja d’optatives assegura, a banda de la segona llengua estrangera 
(alemany), l’oferta del francès i la robòtica als tres primers cursos, la formació en 
mediació a 2n i 3r ESO,  així com les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat que cada curs requereixi. 

• A 1r ESO l’oferta d’optatives s’ofereix en format tastet 
• A 2n ESO l’oferta s’amplia amb mediació, hort escolar i teatre 
• A 3r ESO l’oferta assegura la formació i el seguiment de l’equip d’alumnes 

mediadors de centre. 
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4t ESO a l’institut Giola 

El currículum s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries 
específiques. L’assignació horària setmanal de les matèries de quart curs de 
l’educació secundaria obligatòria segueix la proposta de caràcter general de la 
normativa vigent i es concreta anualment a la programació general anual 

Criteris per a l’oferta i assignació de les matèries optatives 
L’oferta de matèries optatives al centre s’ajusta, en la mesura que els recursos 
disponibles per a cada curs ho permetin, als requeriments de la normativa vigent 
i als següents criteris: 

• Assegurar un espai per a la millora de les competències dels àmbits 
instrumentals 

• Assegurar l’oferta de l’alemany com a segona llengua estrangera 
• Assegurar l’oferta del francès com a optativa present a tots els nivells d’ESO 
• Assegurar l’oferta de la matèria de robòtica per a tots els nivells d’ESO 
• Assegurar la formació dels alumnes en mediació  
• Assegurar itineraris coherents a 4t ESO 

Els alumnes de 2n a 4t ESO omplen la sol·licitud amb la tria d’optatives en el 
moment a final de curs. L’assignació es realitza amb la promoció. Les sol·licituds 
dels alumnes que promocionen al setembre s’ajusten a les places vacants. 

Els alumnes poden sol·licitar el canvi d’optativa assignada presentant a la 
direcció una instància raonada, signada pels pares, dins el termini que recullen 
les normes d’organització i funcionament de centre. 

 

Línia pedagògica a l’ESO 
Les programacions de les diferents matèries, àmbits i/o projectes inclouen les 
competències bàsiques de l’àmbit i les transversals, i també els continguts clau, els 
aspectes metodològics i d’avaluació, així com les mesures d’atenció a la diversitat que 
recull el projecte educatiu de centre. Les línies pedagògiques estratègiques de centre 
es concretem al següent llistat 

Expressió oral i escrita 
El professorat de l’àmbit lingüístic vetlla per al treball transversal en tots els 
equips docents per a la millora de l’expressió oral i l’expressió escrita seguint les 
pautes per a un bon assoliment de la competència recollides al projecte lingüístic 
de centre.   

Pla lector 

Dins del projecte lingüístic també es recull l’organització transversal del pla lector, 
per assegurar un temps de lectura diari, la implicació de les matèries perquè els 
alumnes tinguin models de lectura expressiva i silenciosa per part dels docents i 
actuacions internivells d’apadrinament lector. 

Enfocament plurilingüe 
El projecte lingüístic de centre recull els principis del marc per al plurilingüisme, 
potenciant el domini de la llengua catalana i de la llengua castellana i facilitant el 
domini d’altres llengües, en especial l’anglès i l’alemany i el coneixement del 
francès. Per assolir aquest objectiu estratègic s’assegura el treball competencial 
en les llengües amb els següents enfocaments pedagògics TIL i CLIL o AICLE 
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Tractament Integrat de les Llengües (TIL) 

El TIL és una metodologia de treball que presenta un enfocament integrat 
de les llengües per al disseny de seqüències didàctiques compartides 
entre les diferents matèries lingüístiques. 

Content and language integrated learning (CLIL) 

Aprenentatge Integrat de Continguts y Llengües Estrangeres 

El CLIL o AICLE és una metodologia de treball que aposta per 
l’aprenentatge integrat de contingut i llengua amb la presència de l’anglès 
en matèries no lingüístiques. 

Treball cooperatiu 
Com a estratègia per a donar resposta als diferents ritmes de treball i estils 
d’aprenentatge de l’alumnat incorporem el treball cooperatiu dins de les activitats 
d’aula, com un recurs per a l’aprenentatge de dinàmiques de treball i per a 
l’ensenyament de continguts clau, tan transversals com específics de les 
matèries. 

Enfocament competencial 
Per assegurar un bon nivell de competència dels nostres alumnes assegurem 
activitats específiques dissenyades des d’un enfocament competencial. En 
finalitzar cadascuna de les unitats didàctiques, aquetes es revisen i s’avalua el 
nivell competencial de les activitats programades per tal de millorar l’estratègia. 

Avaluació formadora 
Les activitats d’avaluació previstes permeten als alumnes l’assoliment de les 
competències, l’adquisició dels aprenentatges i la identificació de les dificultats 
en el seu procés d’aprenentatge per facilitar-ne la regulació. És per això que fem 
compatibles activitats d’autoavaluació, avaluació entre iguals i avaluació dels 
docents. 

Competència digital.  
Totes les matèries donen resposta al desenvolupament de la competència digital 
dels alumnes incorporant activitats consensuades amb l’equip docent del nivell 
a proposta de la seqüenciació presentada al pla TAC del centre. 

 

L’orientació i acció tutorial a l’ESO 
L’orientació educativa s’adreça a tots els alumnes, és responsabilitat de tots els 
professors, i inclou l’orientació personal, social, acadèmica i professional. L’acció tutorial 
integra les funcions tutorials dels equips educatius, dels docents i de tots els 
professionals de la comunitat escolar i contribueix a la implicació de cada alumne en el 
seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat 
educativa. D’acord amb l’objectiu principal de l’orientació educativa, el centre planifica  
les activitats d’orientació acadèmica i professional, que formaran part del pla d’acció 
tutorial (PAT) de l’etapa. 

Com assegurem el servei d’orientació?  
L’institut Giola planifica l’orientació educativa i la tutoria per afavorir 
l’acompanyament dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge. En aquesta 
etapa educativa, cadascun dels alumnes té assignat un tutor o tutora individual 
com a referent i intermediari entre el centre i les famílies i entre l’equip docent i 
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els alumnes. La carta de compromís per als estudis obligatoris que es signa entre 
tutor i família recull els compromisos que es van acordar en consell escolar per 
afavorir l’aprenentatge, l’autonomia i la formació integral de l’alumne.  

Objectius de l’orientació a l’ESO 
L’objectiu principal de l’orientació educativa a l’ESO és garantir l’assoliment de 
les competències bàsiques des de l’acompanyament personalitzat de l’alumne. 
El procés orientador a la secundària, construït a partir de la coordinació amb 
primària, continuat al llarg de tota l’etapa, inclou les actuacions d’orientació 
acadèmica i professional per afavorir l’autoconeixement i l’aprenentatge de la 
presa de decisions. 

Espais i temps per a l’orientació   
Els alumnes d’ESO tenen 1h lectiva assignada per a tasques de tutoria de grup. 
Els tutors individuals disposen del temps i els espais recollits a les normes 
d’organització i funcionament del centre (NOFC) per atendre famílies i alumnes. 
El departament d’orientació del centre, format per especialistes orientadors i 
psicopedagogs, acompanya els tutors i els alumnes en aquesta tasca 
orientadora. L’orientació acadèmica i professional també es treballa a les 
diverses matèries i aprofitant les possibilitats que l’entorn ens ofereix.  

Seguiment dels alumnes 
L’acompanyament en el procés d’aprenentatge és una tasca que fa tot l’equip 
docent, amb la coordinació del tutor o tutora i de l’equip directiu del centre. El 
dossier de seguiment acadèmic és el document on es registra les observacions. 
Els alumnes i les famílies, o els tutors legals, reben un consell orientador en 
finalitzar cada curs. Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions 
de les propostes de mesures de suport per al curs següent, si escau. En finalitzar 
l’escolarització, l’equip docent emet un consell orientador, mitjançant un informe 
motivat, que inclou una orientació específica en relació a l’itinerari formatiu i/o 
professionalitzador 

Les transicions de curs 
El treball pedagògic compartit per facilitar la continuïtat educativa entre els cursos 
i les etapes és un factor d’èxit i de qualitat educativa, així com les estratègies 
d’acompanyament i orientació als alumnes per afrontar els nous reptes. El 
conjunt d’aquestes actuacions de coordinació forma part de la programació 
general anual del centre. El coordinador o coordinadora de cada nivell assumeix 
les tasques de coordinació que assegurin una bona transició. 

De l’educació primària a l’educació secundària: 

Per garantir la continuïtat curricular i el seguiment personalitzat dels alumnes 
amb un plantejament de coherència pedagògica s’organitzen sessions de 
traspàs d’informació amb les escoles de procedència i es preveuen accions de 
coordinació encaminades per tal de completar la informació sobre els alumnes 
en relació amb els seus aprenentatges, la seva evolució personal i el seu entorn. 
Al llarg del curs, s’acorden estratègies comunes consensuades al seminari 
primària-secundària i es faciliten espais de trobada entre les actuacions previstes 
per a la promoció de centre. Les normes d’organització i funcionament preveuen 
aquestes accions que es concreten anualment a la programació general anual. 
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Entre els diferents cursos de l’etapa 

El pla d’orientació de centre preveu un plantejament global del recorregut dels 
l’alumnes al llarg dels quatre cursos de l’etapa. Les informacions i els acords 
resultants de l’acció tutorial de cada curs es recullen al dossier de seguiment que 
es traspassa als següents tutors en reunió específica. A l’inici de cada curs, el 
tutor o tutora i la família revisen i signen la carta de compromís, incorporant les 
addendes necessàries. 

De l’ESO als ensenyaments postobligatoris. 

Per afavorir la continuïtat formativa dels alumnes el treball d’orientació realitzat 
al llarg de tota l’etapa es concreta en el consell orientador de final d’etapa que 
redacta el tutor o tutora després d’escoltar l’equip docent. Aquest document, 
juntament amb l’historial acadèmic de l’alumne, formen part de la documentació 
de traspàs que es fa arribar als nous centres. 

L’institut preveu un espai de reunió abans de l’inici del període lectiu entre els 
tutors de 4t d’ESO i els tutors de primer curs de postobligatòria dels alumnes que 
continuen els estudis en el nostre centre. 

 

Atenció a la diversitat a l’ESO 
L’atenció a la diversitat compren el conjunt de mesures curriculars, metodològiques, 
organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar l’acció educativa, 
respectant les diferències i la singularitat de cadascú, els moments maduratius, la 
varietat d’estils en el processament de la informació i els ritmes d’aprenentatge. 

Com assegurem l’atenció a la diversitat?  
Per a la detecció de les necessites educatives dels nostres alumnes assegurem 
els espais necessaris per a un traspàs eficient amb les escoles de procedència, 
així com el seguiment personalitzat de cadascun dels alumnes amb l’assignació 
d’un tutor o tutora individual i la coordinació dels membres dels equips docents. 
Les normes d’organització i funcionament del centre recullen les estratègies 
organitzatives per a assegurar l’aplicació de les mesures generals, i les mesures 
específiques i extraordinàries que contempla la normativa vigent. 

Mesures generals 

Inclouen el conjunt d’estratègies que adopten els professors dels diferents àmbits 
i matèries per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes. Es 
recullen a les programacions de matèria i es concreten a les unitats didàctiques. 
La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és l’òrgan del centre que vetlla per 
establir el debat pedagògic entre els diferents representants del centre per 
ajustar i concretar l’aprenentatge dels alumnes a les seves necessitats. Les 
normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) i la programació general 
anual (PGA) concreten les actuacions que faciliten les estratègies 
metodològiques per a la personalització dels aprenentatges, l’avaluació 
formativa i formadora i els professos d’acció tutorial i orientació. 

Les mesures específiques i mesures extraordinàries 

Les mesures específiques permeten ajustar la resposta educativa de forma 
flexible i temporal a aquells alumnes que ho requereixin, un cop han estat 
aplicades les mesures generals. Les mesures extraordinàries són estratègies i 
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eines de caràcter didàctic, curricular, psicopedagògic i organitzatiu que es duen 
a terme un cop han estat aplicades les mesures generals i específiques, i en 
casos molt concrets que requereixen mesures singularitzades. Les mesures 
específiques i les mesures extraordinàries es concreten a partir de la detecció de 
les necessitats dels alumnes que en fan els equips docents i de la concreció que 
en fa la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), sempre prioritzant la màxima 
participació de tots els alumnes en les situacions educatives del centre i d’aula.  

Concreció de les mesures d’atenció a la diversitat  

Ordinàries:  

o oferta de reforç a la franja d’optatives per a les matèries instrumentals 
i els àmbits competencials no assolits 

o participació de dos docents a l’aula segons necessitats del grup, 
proposta pedagògica de la matèria i disponibilitat del recurs 

o treball cooperatiu i treball per projectes 
o avaluació formativa i avaluació formadora  
o activitats de reforç dins del grup classe per als alumnes que passen 

de curs amb matèries pendents o amb nivells competencials no 
assolits en cursos anteriors  

Específiques i extraordinàries: 

o plans individualitzats (PI), eina de  planificació i seguiment dels 
aprenentatges dels alumnes amb NEE 

o programes de diversificació curricular (PDC), adreçats als alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge i/o risc d’abandonament escolar per 
estimular la continuïtat formativa  

o aula d’acollida (AA), adreçada a l’alumnat nouvingut per a assegurar 
el nivell de competència lingüística que permeti interactuar en l’entorn  

Criteris per a la promoció de curs 
D’acord amb el què estableix la normativa vigent, els alumnes promocionen de curs 
quan superen, en la seva totalitat, totes les matèries cursades i han de romandre un 
curs més al mateix nivell si tenen quatre o més matèries pendents i no han repetit el 
curs amb anterioritat. També poden promocionar: 

• Els alumnes amb fins a tres matèries pendents, sempre que més de dues 
matèries no siguin instrumentals (matemàtiques, llengua catalana i llengua 
castellana), poden promocionar de curs, sempre amb les mesures de reforç i 
suport necessàries per afrontar el nou curs amb garanties d’èxit. 

• Els alumnes amb més de tres matèries pendents, si ja han repetit curs. 

Superació de l’etapa i graduat en ESO 
Els alumnes superen l’etapa i es graduen en Educació Secundària Obligatòria quan 
superen, en la seva totalitat, totes les matèries cursades. També poden obtenir el 
títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria els alumnes amb fins a tres 
matèries pendents, segons decisió de la junta d’avaluació en base a: 

• Aprofitament de l’oportunitat de recuperació 
• Assoliment de les competències bàsiques 
• Matèries suspeses amb qualificació superiors a 3. 
• Cursos anteriors amb totes les àrees superades. 
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L’educació post-obligatòria. Batxillerat 
 

Els criteris per a l’organització del Batxillerat determinen el procés de centre 
Ensenyament/Aprenentatge i els seus procediments associats donen resposta a les 
necessitats i requeriments que es despleguen en la documentació de centre. 

 

Què és el Batxillerat?  
El Batxillerat són estudis post-obligatoris de dos cursos de durada i organitzats segons 
diferents modalitats. Aquests estudis donen accés als estudis universitaris i als estudis 
de formació professional de grau superior. 

Objectius generals del Batxillerat 
L’etapa educativa del Batxillerat ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i 
les competències que permetin als alumnes: 

• Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 
consciència cívica responsable que fomenti la coresponsabilitat en la construcció 
d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat. 

• Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

• Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar 
i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-
discriminació de les persones amb discapacitat. 

• Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries 
per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i per al desenvolupament personal. 

• Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la 
llengua castellana. 

• Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 
fluïdesa i correcció. 

• Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

• Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 
antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de 
manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

• Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 
habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

• Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 
mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la 
ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la 
sensibilitat i el respecte vers el medi ambient. 

• Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 
treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

• Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a 
fonts de formació i enriquiment cultural. 

• Utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i social. 
• Refermar actituds de respecte i prevenció. 
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Oferta del Batxillerat a l’institut Giola 
Les modalitats de Batxillerat que s’imparteixen al centre són la modalitat de Ciències i 
Tecnologia i la modalitat d’Humanitats i Ciències socials, ambdues en règim diürn. El 
centre planifica anualment l’oferta curricular del batxillerat en les modalitats 
reconegudes pel Departament d’Ensenyament en funció de les necessitats dels 
alumnes, el seu projecte educatiu i els professors de què disposi, oferint un nombre 
suficient de matèries de modalitat i específiques que permeti la possibilitat d’elecció dels 
alumnes en cada modalitat. 

Criteris per a l’oferta i assignació de les matèries al Batxillerat 
El currículum de Batxillerat s’organitza per modalitats, d’acord amb les 
assignatures de modalitat en què es matricula cada alumne.  Al currículum, les 
matèries s’organitzen en tres tipus: 

• Matèries comunes (comunes a totes les modalitats, no s’han de triar) 
• Matèria obligatòries de modalitat (s’ha de triar una i defineix l’itinerari triat) 
• Matèries optatives de modalitat (s’han de triar dues i concreten l’itinerari triat) 
• Matèries específiques (s’ha de triar una, independentment de l’itinerari triat) 

Cada centre pot presentar en al seva oferta curricular les modalitats de batxillerat 
que té reconegudes pel Departament d’Ensenyament. La gestió dels recursos a 
l’institut Giola vol assegurar un plantejament coherent i sostenible en l’oferta de 
matèries i és per això que fem servir els següents criteris: 

• Agrupar l’oferta de matèries optatives de modalitat per franges coherents 
amb itineraris formatius posteriors. 

• Ampliar la possibilitat de cursar una tercera matèria optativa de modalitat 
oferint-les com a assignatura específica  

• Assegurar l’oferta de l’alemany com a segona llengua estrangera a 1r de 
Batxillerat 

• Assegurar l’oferta de l’estada a l’empresa a 1r de Batxillerat 

La diversitat en l’oferta i els requeriments de ràtios mínimes per poder atendre 
els grups amb els recursos assignats requereix d’una planificació prèvia. És per 
això que abans de concretar la matrícula de 1r de Batxillerat realitzem un sondeig 
amb els alumnes de 4t ESO interessats en cursar els estudis de Batxillerat al 
centre. L’oferta per al curs següent s’organitza a partir d’aquesta previsió.  

Amb les promocions de setembre es completa l’assignació de recursos per a 
impartir les matèries de batxillerat. En situacions de ràtio inferior a la prevista, el 
centre ofereix l’opció de canvi d’optativa o formació a distància. 

Matèries que es poden cursar a distància 
Els alumnes matriculats al centre poden cursar alguna matèria de modalitat 
específica a través del batxillerat a distància, si per raons organitzatives no es 
poden cursar al centre, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs 
acadèmic. L’institut Giola és centre associat a l’IOC i vetlla, en la seva 
organització, per assegurar un espai de coordinació i d’atenció als alumnes que 
opten per aquesta modalitat. 

Excepcions i convalidacions 
En el batxillerat es poden concedir exempcions i convalidacions de determinades 
matèries en alguns casos, recollits a la normativa vigent. Les matèries objecte 
d’exempció, convalidació o reconeixement deixen de computar per al càlcul de 
la qualificació final de batxillerat. 
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L’orientació i l’acció tutorial al Batxillerat 
L’orientació educativa s’adreça a tots els alumnes, és responsabilitat de tots els 
professors, i inclou l’orientació personal, social, acadèmica i professional. L’acció tutorial 
integra les funcions tutorials dels equips educatius, dels docents i de tots els 
professionals de la comunitat escolar i contribueix a la implicació dels alumnes en el seu 
procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat 
educativa. El centre planifica  les activitats d’orientació acadèmica i professional, que 
formen part del pla d’acció tutorial (PAT) de l’etapa. 

Com assegurem el servei?  
Cadascun dels alumnes té assignat un tutor o tutora individual com a referent i 
intermediari entre el centre i les famílies (en el cas dels menors d’edat i els majors 
d’edat que han signat el consentiment)  i entre l’equip docent i els alumnes. La 
carta de compromís per als estudis postobligatoris que es signa entre tutors, 
alumnes i famílies recull els compromisos que es van acordar en consell escolar 
per afavorir l’aprenentatge, l’autonomia i la formació integral dels alumnes.  

Objectius de l’orientació en aquesta etapa 

L’orientació en aquesta etapa té dos objectius bàsics: la planificació de l’itinerari 
formatiu, encaminat sobretot a la continuïtat cap a estudis posteriors, adequats 
a les potencialitats i preferències de cadascun dels alumnes, i també a la 
formació al llarg de la vida i el guiatge en l’elaboració del treball de recerca. 

Espais i temps per a l’orientació 

Els alumnes de batxillerat tenen 1h lectiva assignada per a tasques de tutoria de 
grup. Les normes d’organització i funcionament de centre asseguren un espai 
per a l’atenció individualitzada d’alumnes i famílies, a càrrec d’un tutor o tutora  
individual. El departament d’orientació del centre, format per especialistes 
orientadors i psicopedagogs, reforça aquesta tasca orientadora. L’orientació 
acadèmica i professional també es treballa en les diverses matèries i aprofitant 
les possibilitats que l’entorn ens ofereix. Per a l’orientació i el guiatge en 
l’elaboració del treball de recerca, el centre assigna un tutor o tutora  individual 
entre el professorat del departament didàctic relacionat amb el tema de recerca 
triat. 

Seguiment dels alumnes 

L’acompanyament en el procés d’aprenentatge és una tasca que fa tot l’equip 
docent, amb la coordinació del tutor o tutora i de l’equip directiu del centre. El full 
de seguiment és el document on es registren les observacions, decisions i 
mesures respecte del procés d’aprenentatge de l’alumne.  

Criteris per a la promoció de curs i títol en Batxillerat. 
Promoció i graduació 

Els alumnes passen al segon curs si han superat totes les matèries de primer 
curs o no tenen superades dues matèries com a màxim. Els alumnes obtenen el 
títol en Batxillerat amb la superació de totes les matèries. 

Permanència d’un any més a primer curs 
Els alumnes que en finalitzar el primer curs de batxillerat tinguin avaluació 
negativa en cinc o més matèries, han de romandre un any més en el primer curs 
i l’han de cursar novament en la seva totalitat. Queda exclosa d’aquesta condició 
la matèria específica d’Estada a l’Empresa. 
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Si s’ha finalitzat el primer curs de batxillerat amb avaluació negativa en tres o 
quatre matèries, es pot tramitar la matrícula de primer sense necessitat de tornar 
a cursar les matèries ja superades. 

Si s’ha finalitzar el primer curs de batxillerat amb tres o quatre matèries pendents 
es pot optar a repetir íntegrament el primer curs de batxillerat, renunciant a totes 
les qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció, cal  signar un document 
en què s’expliciti la renúncia expressa a les qualificacions positives obtingudes, 
document que la directora del centre ha de visar i incorporar a l’expedient.  

Permanència d’un any més a segon curs 
Els alumnes que en finalitzar el segon curs de batxillerat tinguin avaluació 
negativa en algunes matèries, poden matricular-se el curs següent sense 
necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. 

Repetició de totes les matèries del segon curs 
Els alumnes que en finalitzar el segon curs de batxillerat tinguin avaluació 
negativa en algunes matèries, poden optar per repetir el segon curs de batxillerat 
en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien a les qualificacions obtingudes 
en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació de les qualificacions, en queden 
excloses, en el cas que hagin estat aprovades, les matèries Treball de Recerca, 
Estada a l’Empresa i les possibles matèries pendents de primer curs que 
l’alumne hagi superat en cursar el segon curs. 

L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. 
L’any acadèmic cursat del qual es presenta la sol·licitud de renúncia computa a 
l’efecte d’anys de permanència en el batxillerat.  

Menció de Matrícula d’Honor al Batxillerat. 
La concessió de la menció de «Matrícula d’Honor» és una potestat que té tot 
centre educatiu, i no pas una obligació, que presenta dues limitacions 
administratives regulades per la normativa vigent: només es pot concedir una 
matrícula d’honor per cada 20 alumnes sempre i quan l’alumne obtingui una nota 
d’expedient igual o superior a 9. Les normes d’organització i funcionament de 
centre recullen el procediment per a decidir les mencions. 

Premis Extraordinari de Batxillerat 
Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, regulats per la normativa vigent, 
constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren 
una preparació d’excel·lència en aquesta etapa. Són també una mostra de la 
constància i el compromís pel treball compartit entre estudiant, professors i 
família. 

Poden optar als Premis els alumnes amb una qualificació mitjana de tot el 
batxillerat igual o superior a 8,75. 

L’institut informa els alumnes que compleixen aquests requisits, per tal que 
puguin decidir, si és el cas, presentar-se a la convocatòria.  
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L’educació post-obligatòria. Formació professional (FP) 
 

Els criteris per a l’organització de l’FP determinen el procés de centre 
Ensenyament/Aprenentatge i els seus procediments associats donen resposta a les 
necessitats i requeriments que es despleguen en la documentació de centre.   

Què és l’FP?  
La formació professional treballa el conjunt d’habilitats i coneixements 
professionalitzadors relatius a una professió i que s’adquireixen en els cicles formatius 
de grau mitjà i superior així com a la universitat.  

Oferta de formació professional a l’institut Giola 
L’oferta formativa de caire professional ha estat present des dels seus inicis i s’ha anat 
adaptant a les propostes presentades pel centre segons necessitats de l’entorn i la 
planificació territorial del Departament d’Ensenyament. Les famílies professionals 
presents a la nostra oferta són: 

• Gestió i administració: Grau Mitjà de Gestió Administrativa i Grau Superior 
d’Administració i Finances 

• Agrària: Cicle Mitjà de Producció Agropecuària 
• Electricitat i electrònica: Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i 

Automàtiques 

Criteris generals per a l’organització curricular  
El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls professionals, que poden ser 
de diferents tipus. A les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) es recull 
la planificació general de cadascun dels cicles en base als següents criteris de centre 
que guien la seva planificació. 

Criteris per a la distribució del mòduls i UF 
• Família administració i gestió: fem servir la distribució proposada pel 

desplegament curricular segons el Departament d’Ensenyament. 

• CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10) 

1r curs  
CFGM Gestió Administrativa 

2n curs  
CFGM Gestió Administrativa 

Mòduls Professionals Hores 
curs 

Hores 
setmana Mòduls Professionals Hores 

curs 
Hores 

setmana 
01 Comunicació empresarial i 
atenció al client 165 5 03 Operacions administratives de 

recursos humans 99 3 

02 Operacions administratives de 
compravenda 165 5 04 Operacions auxiliars de gestió 

de tresoreria 132 4 

05 Tècnica comptable 165 5 06 Tractament de la documentació 
comptable 132 4 

07  Tractament informàtic de la 
informació 132 4 07  Tractament informàtic de la 

informació 99 3 

10 Empresa i Administració 165 5 08 Operacions administratives de 
suport* 66 2 

12 Formació i orientació laboral 99 3 09 Anglès 99 3 

Tutoria 33 1 11 Empresa a l’aula * 132 4 

 13 Formació en centres de treball 350  

Total 924 28 Total 1142 24 
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• CFGS Administració i Finances (AGB0) 

1r curs  
CFGS Administració i Finances 

2n curs  
CFGS Administració i Finances 

Mòduls Professionals Hores 
curs 

Hores 
setmana Mòduls Professionals Hores 

curs 
Hores 

setmana 
01 Comunicació i atenció al client 132 4 07 Gestió de recursos humans 66 2 
02 Gestió de la documentació 
jurídica i empresarial 99 3 08 Gestió Financera 132 4 

03 Procés integral de l'activitat 
comercial 198 6 09 Comptabilitat i fiscalitat 119 4 

04 Recursos humans i 
responsabilitat social corporativa 66 2 11 Simulació empresarial 99 3 

05 Ofimàtica i procés de la 
informació 132 4 12 Formació i orientació laboral 33 1 

06 Anglès 132 4 13 Projecte d’administració i 
finances 33 1 

07 Gestió de recursos humans 33 1 15 DUAL: BAT 211 6 

10 Gestió logística i comercial 99 3 14 Formació en centres de treball 350  

12 Formació i orientació laboral 66 2  

Total 957 29 Total 1043 21 
 
 

• Família electricitat i electrònica: fem servir la distribució proposada pel 
desplegament curricular segons el Departament d’Ensenyament. 
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 
 

1r curs  
CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

2n curs  
CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

Mòduls Professionals Hores 
curs 

Hores 
setmana Mòduls Professionals Hores 

curs 
Hores 

setmana 
MP1 Automatismes industrials. 154 5 MP3 Instal·lacions de distribució. 66 2 

MP2 Instal·lacions elèctriques 
interiors 132 4 

MP4  Infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i 
edificis 

66 2 

MP6 Instal·lacions solars 
fotovoltaiques 66 2 MP5 Instal·lacions domòtiques. 132 4 

MP8 Instal·lacions elèctriques 
especials. 121 4 MP7 Màquines elèctriques 99 3 

MP9 Electrònica 66 2 MP14 Síntesi 33 1 

MP10 Electrotècnia. 154 5 MP16 DUAL 363 11 
MP 11 Formació i orientació 
laboral 82 3 MP15 Formació en centres de 

treball 317  

MP12 Empresa i iniciativa 
emprenedora 50  Tutoria 33 1 

MP 13 Anglès tècnic 99 3 
 

Tutoria 33 1 

Total 924 29 Total 1109 24 
 

• Família agrària: fem servir la distribució especial aprovada pel Departament 
d’Ensenyament i hem afegit una unitat específica a l’oferta de l’institut, la 
M16: agroecologia. 
CFGM Producció agropecuària (CFPM AR10) 
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1r curs  
CFGM Producció Agropecuària 

2n curs  
CFGM Producció Agropecuària 

Mòduls Professionals Hores 
curs 

Hores 
setmana Mòduls Professionals Hores 

curs 
Hores 

setmana 
MP 1: fonaments agronòmics 99 3 MP 6: control fitosanitari. 99 3 

MP 2: fonaments zootècnics 132 4 MP 9: producció de llet, ous i 
animals per a vida 66 2 

MP 3: taller i equips de tracció 88 3 MP 12: empresa i iniciativa 
emprenedora. 50 1 

MP 4: infraestructures i 
instal·lacions agrícoles 66 2 MP 13: anglès tècnic 99 3 

MP 5: principis de sanitat vegetal 99 3 MP 14: síntesi 33 1 

MP 7: implantació de cultius 99 3 MP16 : Agroecologia 33 1 

MP 8: producció agrícola 99 3 MP 17: DUAL 308 9 
MP 10: producció de carn i altres 
produccions ramaderes 99 3 MP15 Formació en centres de 

treball 383 0 

MP 11: Formació i orientació 
laboral 82 3 Tutoria 33 1 

MP 16: Agroecologia 66 2 
 

Tutoria 33 1 

Total 962 30 Total 1104 21 
 

Criteris per l’assignació de les hores de lliure disposició 
• Família administració i gestió:  

o CFGM: Les hores estan assignades a cada mòdul segons el 
desplegament del Departament d’Ensenyament.  

o CFGS: Les hores s’han destinat al mòdul DUAL 
• Família electricitat i electrònica: Les hores s’han destinat al mòdul DUAL 
• Família agrària: Les hores s’han destinat al mòdul DUAL. 

Criteris per  a assegurar l’aprenentatge en llengua anglesa 
• Família administració i gestió: Es fixen activitats segons el que marca el 

decret i es concreten a la programació de les unitats formatives 
corresponents. 

• Família electricitat i electrònica: 
• Família agrària: 

Criteris per a determinar el mòdul de Síntesi i de Projecte 
• Família administració i gestió:  

o CFGS:  Es fixen les activitats segons el que marca el decret i es 
concreten a la programació de la unitat formativa del mòdul de 
projecte. 

• Família electricitat i electrònica: 
• Família agrària: 

Criteris per a l’avaluació i recuperació 
• Família administració i gestió:  

o CFGM:  
§ S’ha fixat com a criteri general 30 % notes de classe i 70 % 

per a proves escrites i/o activitats valorades. Nota mínima per 
fer mitjana és de 3. Es pot modificar per mòduls més pràctics. 
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§ En el cas de primer curs s’ha fixat un 10 % de la nota de les 
proves escrites i/o activitats valorades serà la nota obtinguda 
al projecte sempre que la mitjana de sigui igual o superior a 3.  

§ Les activitats lliurades fora de termini tenen una nota màxima 
de 5.  

§ L’alumne que no hagi fet l’examen el dia programat només se 
li repetirà en cas de que porti un justificant oficial. 

§ Només hi haurà exàmens de recuperació a la primera 
convocatòria si està contemplat a la programació. Aquests 
poden servir per pujar nota fins a 7 si l’alumne es vol presentar 
i pel càlcul de notes es farà servir l’última nota obtinguda 
encara que aquesta sigui inferior a la primera. 

§ Faltes ortogràfiques: es restarà 0,10 punts per falta ortogràfica 
fins un màxim d’1 punt. En cas de cometre la mateixa errada 
ortogràfica només descomptarà una vegada. En els mòduls 
de comunicació s’aplicarà altres criteris en funció del professor 

§ Presentació: no identificar l’autor/a, grup classe o professor/a 
del MP si és el cas, no respectar marges, cal·ligrafia de difícil 
comprensió o desordre alhora de respondre els supòsits: és 
restarà 1 punt i serà independent de les faltes ortogràfiques. 

§ Les recuperacions a la segona convocatòria es realitzaran 
segons el que s’hagi establert a la programació de cada 
mòdul. 

o CFGS:  
§ S’ha fixat com a criteri general 10 % notes de classe i 80 % 

per a proves escrites i/o activitats valorades. Nota mínima per 
fer mitjana és de 4. Es pot modificar per mòduls més pràctics. 

§ Les activitats lliurades fora de termini tenen una nota màxima 
de 5.  

§ L’alumne que no hagi fet l’examen el dia programat només se 
li repetirà en cas de que porti un justificant oficial. 

§ Només hi haurà exàmens de recuperació a la primera 
convocatòria si està contemplat a la programació. Aquests 
poden servir per pujar nota fins a 7 si l’alumne es vol presentar 
i pel càlcul de notes es farà servir l’última nota obtinguda 
encara que aquesta sigui inferior a la primera. 

§ Faltes ortogràfiques: es restarà 0,10 punts per falta ortogràfica 
fins un màxim d’1 punt. En cas de cometre la mateixa errada 
ortogràfica només descomptarà una vegada. En els mòduls 
de comunicació s’aplicarà altres criteris en funció del professor 

§ Presentació: no identificar l’autor/a, grup classe o professor/a 
del MP si és el cas, no respectar marges, cal·ligrafia de difícil 
comprensió o desordre alhora de respondre els supòsits: és 
restarà 1 punt i serà independent de les faltes ortogràfiques. 

§ Les recuperacions a la segona convocatòria es realitzaran 
segons el que s’hagi establert a la programació de cada 
mòdul. 

• Família electricitat i electrònica: 
• Família agrària: 
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Criteris per a l’adjudicació d’espais docents i recursos 
• Família administració i gestió: estan distribuïts els grups en 4 aules 

convencionals dotades d’ordinador i canons. 
• Família electricitat i electrònica: 
• Família agrària: 

Criteris per a l’organització de la Formació en Centres de Treball 
• Família administració i gestió: està plantejada bàsicament per als alumnes 

de segon curs i s’intenta que la realitzin en una empresa que s’adapti a les 
seves circumstàncies personals. Els alumnes de primer curs la podran iniciar 
sempre que hagin superat la UF2 del MP12, no abans del tercer trimestre i 
prèvia autorització de l’equip docent. La qualificació serà d’apte o no apte 
segons la informació aportada pel tutor d’FCT i l’empresa i es decideix per 
l’equip docent a la sessió d’avaluació. Els alumnes segons la seva 
experiència laboral podran sol·licitar una exempció parcial o total de l’FCT.  

• Família electricitat i electrònica: 
• Família agrària: 

 

Horari lectiu 
L’oferta d’FP a l’institut és en horari de matins, i es concreta anualment a la programació 
general anual (PGA). Amb caràcter general, l’assistència dels alumnes és obligatòria en 
totes les hores presencials de les unitats formatives o mòduls professionals, incloses les 
hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT. En cas de manca 
d’assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l’avaluació continuada i són 
d’aplicació les normes establertes a aquest efecte a les normes d’organització i 
funcionament de centre (NOFC) 

Matrícula semipresencial 
A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les  persones i de les 
empreses, el centre promou, d’acord amb la normativa vigent, la 
semipresencialitat com a mesura flexibilitzadora de la seva oferta educativa.  

Formació en alternança simple i DUAL 
La formació professional en alternança fa  referència a una modalitat d’ensenyament 
professional que combina els processos  d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al 
centre de formació. L’institut organitza el currículum dels cicles formatius per a oferir-los 
en alternança dual, opció que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
assolits pels alumnes en l’activitat que facin en condició de treballadors assalariats, 
becaris o voluntaris. La col·laboració entre l’institut i les empreses, entitats o 
associacions per desenvolupar conjuntament la formació en alternança s’articula 
mitjançant un conveni de col·laboració, i els corresponents acords formatius individuals 
per a cada estada de formació en alternança a les empreses o entitats. Les normes 
d’organització i funcionament de centre (NOFC) contemplen l’organització de la 
comissió de seguiment i el seu règim de funcionament. 

Orientació i acció tutorial a l’FP 
L’acció tutorial en aquests ensenyaments va adreçada a potenciar les capacitats 
personals de l’alumne, la seva autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a les activitats 
d’orientació acadèmica i professional, s’incideix en els hàbits de treball i el coneixement 
del món laboral, així com es proporciona als alumnes els recursos i l’orientació 
necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. 
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L’avaluació a l’FP 
L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, atén a 
l’organització modular i es realitza per unitats formatives. A l’inici del curs informem els 
alumnes dels continguts del currículum formatiu, de l’estructura per mòduls 
professionals i unitats formatives, de les competències professionals, personals i socials 
i dels objectius generals del cicle i la seva relació amb els mòduls professionals, així 
com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle que es 
recullen al projecte educatiu. 

L’equip docent, integrat per tots els professors que imparteixen el cicle formatiu, 
constitueix la junta d’avaluació, que s’encarrega de fer el seguiment dels aprenentatges 
i de prendre, de manera col·legiada, les decisions que en resultin per a cadascun dels 
alumnes avaluats, així com valorar la programació desenvolupada al llarg del període i 
proposar, si escau, actuacions correctores del procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Avaluació per unitats formatives: 
L’avaluació té en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de 
les unitats formatives. Les unitats formatives es superen amb una qualificació de 
5 punts o superior. La junta d’avaluació pot decidir per majoria de 2/3 aprovar 
alguna unitat formativa si considera que globalment l’alumne o l’alumna ha assolit 
els resultats d’aprenentatge. Els registres d’avaluació concreten, per a cada cas, 
el grau d’assoliment de cada resultat d’aprenentatge de les unitats formatives.  

Avaluació per mòduls professionals 
La superació del mòdul professional s’obté amb la superació de les unitats 
formatives que el componen. Si l’equip docent determina criteris de ponderació 
de la qualificació obtinguda en les diferents unitats formatives, per tal d’establir 
la qualificació final del mòdul professional corresponent, aquesta ponderació ha 
de constar a la programació dels mòduls professionals. Els mòduls superats 
acrediten les unitats de competència als quals estan associats, d’acord amb la 
relació establerta en el perfil professional del títol. 

La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, 
entre 1 i 10, sense decimals, a excepció del mòdul de Formació en Centres de 
Treball, que es qualifica com a "Apte" o "No apte". La qualificació d'aquest últim 
va acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les 
competències professionals recollides en el Qbid. 

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada 
de les qualificacions de cada unitat formativa. Les unitats formatives i els mòduls 
professionals es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la 
qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva 
atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per 
millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a 
segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la 
qualificació positiva. 

Avaluació del mòdul de síntesi i del mòdul de projecte 
Formen part de la junta d’avaluació d’aquest mòduls, els professors que hi han 
participat. Aquests mòduls s’avaluen de manera col·legiada atenent als criteris i 
ponderació recollida en la programació del mòduls de síntesi i mòdul de projecte. 
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Convocatòries 
Els alumnes poden ser avaluats d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 
convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de Formació en Centres de Treball, 
que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, es pot sol·licitar una 
cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres 
que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. Per a cada 
matrícula d’una unitat formativa l'alumne disposa del dret a dues convocatòries.  

Els alumnes que han perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandonin, 
perden la convocatòria i es fa constar com a "No presentat" (NP). La presentació 
a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària i el no presentat (NP) no 
compta a efectes del còmput màxim. El professorat estableix el calendari i les 
estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que poden consistir en 
activitats puntuals o continuades, estan previstes a la programació de la unitat 
formativa i dels mòduls professionals i han de ser del coneixement de l’alumnat.  

Criteris per a la promoció de curs i títol del cicle formatiu 
Promoció de curs 

Els alumnes amb un nombre d'unitats formatives superades amb càrrega horària 
superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, poden matricular-se al 
segon curs i han de cursar les unitats formatives no superades de primer.  

Si el nombre d’unitats formatives superades és inferior a l’anterior, cal matricular-
se de les unitats no superades i, opcionalment, de les unitats formatives del 
segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular segons el 
projecte del centre i la disponibilitat de places. A les programacions s’estableixen, 
si escau, les incompatibilitats curriculars. 

Títol del cicle formatiu  
Els alumnes obtenen el títol del cicle formatiu cursat amb la superació de tots els 
mòduls professionals i la qualificació d’apte al mòdul de Formació en Centres de 
Treball. En l’avaluació final del CF l'equip docent valora el grau d’assoliment dels 
resultats d’aprenentatge de cadascun dels mòduls i/o unitats formatives.  

La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos decimals, s'obté 
com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, 
ponderades en funció del nombre d'hores assignat a cadascun d'ells. Els mòduls 
o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5. En el cas de mòduls o 
unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que 
siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer 
cicle en el qual s'ha cursat. En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul 
de Formació en Centres de Treball, aquest es qualifica amb l'expressió 
"Exempt/a" (Xm). En el cas d'haver obtingut l'exempció parcial aquest es qualifica 
com a "Apte" o "No apte", segons el que correspongui. 

En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les 
qualificacions de "Apte", "Exempt". 

Menció de Matrícula d’Honor als Cicles Formatius de Grau Superior. 
La concessió de la menció de «Matrícula d’Honor» és una potestat que té tot 
centre educatiu, i no pas una obligació, que presenta dues limitacions 
administratives regulades per la normativa vigent: només es pot concedir una 
menció per a cada vint alumnes sempre i quan l’alumne hagi obtingut una nota 
d’expedient igual o superior a 9.  
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La formació en centres de treball a post-obligatòria 
 

La formació en centres de treball s’ha d’entendre com a pràctiques formatives no 
laborals, a les empreses, que realitza obligatòriament el nostre alumnat d’ensenyaments 
de formació professional inicial i de forma optativa l’alumnat de batxillerat. Aquesta 
formació es realitza en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que 
subscriuen l’institut Giola i l’empresa. Aquesta formació s’orienta a completar el 
coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic, i a fer-li 
conèixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur 
professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 
(DGFPIERE) elabora cada any les instruccions d’aplicació de les normatives que fan 
referència als crèdits, mòduls o matèries del disseny curricular dels ensenyaments 
postobligatoris que es desenvolupen en un àmbit real de treball, a fi de facilitar la tasca 
als coordinadors d’FP, als tutors de pràctiques i als tutors d’estada a l’empresa dels 
centres docents. 

Els criteris de temporització de la formació en centres de treball (FCT) i estades i 
pràctiques en empreses del batxillerat s’ajusten al calendari escolar. El centre articula 
les mesures necessàries per tal d’assegurar que el tutor o tutora corresponent garanteixi 
el seguiment de les pràctiques dels seus alumnes a les normes d’organització i 
funcionament de centre (NOFC).  

El reconeixement per a la reducció d’hores d’FCT i les exempcions autoritzades es 
recullen a la normativa de referència, així com els procediments indicats per al seu 
reconeixement. 

L’alumnat en pràctiques no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa o 
entitat en concepte de retribució per la realització de la formació en centres de treball i 
està obligat a: 

• Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les 
activitats diàries executades d’entre les previstes en el Pla d’activitats. 

• Emplenar el quadern de pràctiques. 
• Respectar les normes, la política de protecció de dades i de confidencialitat i la 

imatge corporativa establerta per l’empresa o entitat col·laboradora. 
• Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals. 

L’institut vetlla perquè els alumnes respectin la política de protecció de dades i 
confidencialitat establerta al centre de treball o entitat col·laboradora.  
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El servei AiR 
 

L’institut Giola ofereix el Servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges a la formació professional (AiR) seguint les directrius que marca el 
Departament d’Ensenyament en la normativa vigent i en els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres que, a tal efecte, es publiquen anualment.  

Què és l’AiR?  
El servei d’assessorament i reconeixement acadèmic és un servei opcional d’oferta 
exclusiva dels centres compromesos en un procés de qualitat. S’organitza en dos 
modalitats: 

Assessorament 
L’assessorament és un servei que el centre educatiu presta de forma individual, 
a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació 
prèvia. Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i les 
expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la 
recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor 
s’adaptin al seu perfil i interessos. Conclou amb l’elaboració i el lliurament a 
l’usuari de l’informe d’assessorament personalitzat. Aquest informe és un requisit 
previ per inscriure’s en el procediment de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

Reconeixement 
El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 
laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a 
sol·licitud de l’usuari o usuària, que permet obtenir la correspondència amb els 
ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. 

 

Oferta de l’AiR a l’institut Giola 
L’institut publica anualment a la seva pàgina web i al taulell d’anuncis del centre l’oferta 
de cada curs respecte al servei AiR. 
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Participació de la comunitat educativa 
 

La comunitat educativa està integrada per totes les  persones i les institucions que 
intervenen en el procés educatiu: en formen part els alumnes, les famílies, els 
professors, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, 
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions 
que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, 
l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars, i els professionals, les 
empreses i les entitats de lleure i de serveis educatius. 

L’institut Giola impulsa estratègies de col·laboració entre els diversos sectors de la 
comunitat educativa. Les actuacions previstes formen part de la programació general 
anual del centre, d’acord amb els mecanismes establerts en el projecte educatiu. 

Projectes educatiu de territori i d’entorn 
L’institut Giola, participa de les iniciatives i promou actuacions per assegurar d’estendre 
l’acció educadora més enllà del centre, col·laborant en el treball en xarxa amb els 
diferents agents educatius de l’entorn, per facilitar la continuïtat i la coherència entre 
l’educació formal i no formal dels joves.   

Tot i que el municipi de Llinars no té aprovat un pla educatiu d’entorn, el programa de 
col·laboracions entre els centres educatius del municipi i l’ajuntament és extens i  
s’ajusta als requeriments d’un pla educatiu perquè actua com a proposta educativa en 
els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Aquest programa s’estableix a l’inici 
de curs i l’institut hi participa activament. A la programació general anual es recullen les 
activitats previstes i a la memòria anual es valoren les activitats realitzades. Les normes 
d’organització i funcionament del centre vetllen per assegurar una estructura que faciliti 
la col·laboració amb els altres centre educatius de l’entorn i amb els serveis educatius 
que hi intervenen, així com amb el teixit associatiu i corporatiu del municipi. 

Els criteris per establir les estratègies de gestió i organització del centre prioritzen: 

• facilitar la participació dels membres de la comunitat escolar en els grups de 
treball del centre 

• col·laborar en l’elaboració de projectes d’àmbit comunitari que s’hi desenvolupen 
• donar a conèixer a la comunitat educativa les actuacions del centre respecte als 

objectius d’entorn 
• estimular la participació dels alumnes i de les famílies en les actuacions i 

activitats del centre 
• coordinar-se i col·laborar amb les entitats d’educació en el lleure i de lleure més 

properes i facilitar, si escau, els recursos i instal·lacions del centre per al 
desenvolupament de les activitats 

• impulsar la participació del professorat en xarxes de centres per a afavorir 
l’intercanvi i els projectes intercentres. 

• Promoure les relacions amb les empreses dels sectors professionals relacionats 
amb l’oferta formativa del centre per a impulsar la inserció laboral i la innovació.   
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Participació de la comunitat escolar 
La comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal 
docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés 
d’ensenyament en el centre, representants de les empreses col·laboradores en la 
formació en centres de treball, personal d’administració i serveis del centre i la 
representació municipal. 

L’institut Giola impulsa estratègies per dinamitzar la participació dels diferents sectors 
de la comunitat escolar, adaptades a les seves característiques i particularitats. Les 
actuacions previstes formen part de la programació general anual del centre, d’acord 
amb els mecanismes establerts en el projecte educatiu. 

El consell escolar 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre. La seva composició i el seu funcionament s’estableixen en les normes 
d’organització i funcionament del centre, per garantir la seva participació efectiva 
en la presa de decisions del centre, d’acord amb aquest projecte educatiu i la 
normativa vigent. 

El claustre de professors 
El conjunt de docents del centre formen el claustre de professors. El claustre de 
professors és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatiu del 
centre. L’institut vol assegurar la participació i la implicació del claustre en el 
disseny de les estratègies de centre organitzant un calendari anual que faciliti 
espais de reunió i discussió en equips de treball i comissions amb 
responsabilitats específiques, detallades a les normes d’organització i gestió del 
centre. Les actuacions previstes per assegurar la seva participació formen part 
de la programació general anual del centre, d’acord amb els mecanismes 
establerts en el projecte educatiu. 

Les famílies 
El centre educatiu i la família comparteixen un mateix objectiu: l’èxit educatiu dels 
alumnes. Per aquest motiu, des del centre es reforça la família com a principal 
referent educatiu i responsable del creixement i de l’educació dels fills en l’etapa 
d’educació secundària obligatòria. El conjunt d’accions previstes per assegurar 
la participació de les famílies i el seu compromís estan recollides a la 
programació general anual, i desenvolupen les següents línies d’actuació: 
acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, informació i 
comunicació, participació, i acció tutorial compartida. Aquestes accions es 
plantegen des de tres àmbits: centre, aula i entorn.  

Carta de compromís educatiu 
La carta de compromís educatiu és l’eina que, en aplicació del projecte educatiu, 
facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu, expressant els 
compromisos d’ambdues parts per garantir la cooperació entre les accions 
educatives. A l’institut Giola, en resposta a les necessitats del centre i en treball 
conjunt amb el consell escolar, s’han redactat dues versions de la carta de 
compromís adreçades als requeriments propis de l’educació secundària 
obligatòria i de l’educació postobligatòria.   
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Carta de compromís educatiu a l’ESO 

Compromís de la família: 

• Respecte a l’educació, els  hàbits de treball i la conducta 
1. Fomentar en els fills i filles el valor del respecte i el reconeixement de l’autoritat del 

professorat i el personal del centre, així com el respecte als companys. 
2. Instar els fills i filles a respectar les normes específiques de funcionament del centre 

per garantir la convivència escolar i mantenir l’ordre i neteja de les instal·lacions del 
centre, assumint les despeses que, fruit d’un mal ús, es puguin ocasionar. 

3. Vetllar perquè els fills i filles portin el material necessari per a desenvolupar l’activitat 
docent amb normalitat. 

4. Ajudar als fills i filles a organitzar el temps d’estudi a casa garantint el temps i l’espai 
adequat per a fer els deures. 

• Respecte a la formació dels fills 
5. Fomentar el compromís i la responsabilitat dels fills i filles en el procés 

d’aprenentatge. 
6. Vetllar perquè els fills i les filles compleixin el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 

regular i puntual a les activitats acadèmiques. 
7. Valorar els avenços en el rendiment acadèmic dels fills  

• Respecte a la comunicació amb el centre 
8. Adreçar-se al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments 

en relació amb l’aplicació del projecte educatiu  
9. Facilitar al centre les informacions sobre els fills que siguin rellevants per assegurar 

una bona atenció en el seu procés d’aprenentatge.  
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli el centre i ser puntual en el lliurament d’autoritzacions i pagaments 
relacionats amb les activitats del centre. 

 
Compromís del centre: 

• Respecte a l’educació dels alumnes 
1. Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes a partir d’un treball en educació 

emocional que afavoreixi l’autoestima i el coneixement d’un mateix. 
2. Donar eines per a desenvolupar les habilitats socials que permetran a l’alumne 

interactuar amb els seu entorn. 
3. Impulsar actuacions per assegurar el desenvolupament de la responsabilitat de 

l’alumne en el seu procés maduratiu. 
• Respecte a la formació dels alumnes 

4. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat 
dels alumnes vetllant pels seus drets en l’àmbit escolar. 

5. Adoptar les mesures educatives més adients per atendre les necessitats 
específiques de cada alumne des dels principis de l’escola inclusiva. 

6. Assignar un tutor personal a cada alumne que vetlli pel seu seguiment acadèmic i 
personal en relació amb les actuacions de l’equip docent i per assegurar la seva 
orientació acadèmica i personal en cada etapa educativa. 

7. Impulsar activitats d’aprenentatge significatiu per formar alumnes competents i 
autònoms. 

• Respecte a la comunicació amb la família 
8. Assignar un tutor personal a cada alumne i així facilitar una comunicació regular amb 

la família per assegurar el seguiment dels alumnes (acadèmic i personal) i atendre 
les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

9. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 
del centre, així com dels criteris d’avaluació. 

Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos.  
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Carta de compromís educatiu per als ensenyaments postobligatoris 

Compromís de l’alumne: 

• Respecte a l’educació, els  hàbits de treball i la conducta 
1. Demostrar respecte vers els companys i els membres de la comunitat escolar 

reconeixent l’autoritat del professorat i el personal del centre. 
2. Respectar les normes específiques de funcionament del centre per garantir la 

convivència escolar, així com mantenir l’ordre i neteja de les instal·lacions del centre, 
assumint les despeses que, fruit d’un mal ús, es puguin ocasionar. 

3. Portar el material necessari per a desenvolupar l’activitat docent amb normalitat. 
4. Organitzar el temps d’estudi a casa garantint el temps i l’espai adequat per a fer els 

deures i les tasques encomanades. 
• Respecte a la formació  

8. Assumir el compromís i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge per a 
esdevenir alumnes autònoms. 

9. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats 
acadèmiques. 

10. Assumir el repte de l’autoexigència i la superació en el procés d’aprenentatge. 
• Respecte a la comunicació amb el centre (amb el suport de les famílies, si escau) 

11. Adreçar-se al tutor per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments 
en relació amb l’aplicació del projecte educatiu  

12. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per assegurar una bona 
atenció en el seu procés d’aprenentatge.  

13. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i ser puntual 
en el lliurament d’autoritzacions i pagaments relacionats amb les activitats del centre. 

Compromís del centre: 

• Respecte a l’educació dels alumnes 
1. Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes a partir d’un treball en educació 

emocional que afavoreixi l’autoestima i el coneixement d’un mateix. 
2. Donar eines per a desenvolupar les habilitats socials que permetran a l’alumne 

interactuar amb els seu entorn. 
3. Impulsar actuacions per assegurar el desenvolupament de la responsabilitat de 

l’alumne en el seu procés maduratiu. 
• Respecte a la formació dels alumnes 

4. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat 
dels alumnes vetllant pels seus drets en l’àmbit escolar. 

5. Adoptar les mesures educatives més adients per atendre les necessitats 
específiques de cada alumne des dels principis de l’escola inclusiva. 

6. Assignar un tutor personal a cada alumne que vetlli pel seu seguiment acadèmic i 
personal en relació amb les actuacions de l’equip docent i per assegurar la seva 
orientació acadèmica i personal en cada etapa educativa. 

7. Impulsar activitats d’aprenentatge significatiu per formar alumnes competents i 
autònoms. 

• Respecte a la comunicació amb l’alumne i la família, si escau. 
8. Assignar un tutor personal a cada alumne i així facilitar una comunicació regular per 

assegurar el seguiment dels alumnes (acadèmic i personal) i atendre les peticions 
d’entrevista o de comunicació que formuli la família, si escau. 

9. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 
centre, així com dels criteris d’avaluació. 

10. Revisar conjuntament el compliment d’aquests compromisos. 
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Participació de l’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 
L’AMPA té per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i els pares 
en les activitats del centre. El projecte educatiu de centre vetlla per facilitar els 
espais i els recursos disponibles per a col·laborar en l’èxit dels objectius de 
l’AMPA. A la programació general anual es determina el calendari d’actuacions 
que assegurin la coordinació amb l’AMPA i els mecanismes de participació de 
les famílies en la vida del centre perquè aquestes puguin contribuir a assolir els 
objectius educatius. 

Principis de servei i atenció al públic 
L’atenció al públic és desenvolupa a l’institut, especialment en l’àmbit de consergeria, 
secretaria i direcció. Amb l’objectiu de poder atendre a qualsevol persona que s’adreça 
al centre assegurem un horari d’atenció al públic i un canals de comunicació que es 
concreten a les normes d’organització i funcionament del centre i es difonen a la pàgina 
web del centre. Aquesta activitat es realitza en base als principis de dret a la informació, 
respecte, amabilitat, diligència i eficiència. 

Bústia de suggeriments 
El centre posa a disposició de la comunitat escolar una bústia de suggeriments 
a l’abast de les persones que ens visiten. Igualment dona aquest servei de 
manera telemàtica mitjançant l’adreça d’e-mail del centre. 

Queixes 
Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta 
serveis a l’Institut Giola han d’adreçar-se a la directora del centre i han de 
contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut 
de la queixa, la data i la signatura i, sempre que sigui possible, les dades, 
documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què 
es fan referència i sempre a efecte de prova per fer les oportunes al·legacions. 
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Criteris per al disseny del projecte lingüístic del centre 
 

El català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu, és la llengua 
vehicular i d’aprenentatge de l’institut Giola. Tenint en compte els objectius prioritaris del 
sistema educatiu, pel que fa a les qüestions lingüístiques, l’institut organitza el seu 
projecte lingüístic a partir dels següents criteris: 

• Garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana, dissenyant 
una organització que asseguri la coordinació entre els docents que imparteixen 
les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana per possibilitar la 
planificació i utilització d’eines metodològiques i didàctiques compartides que 
afavoreixin un millor aprenentatge dels aspectes comuns d’ambdues llengües.  

• Assegurar un currículum per l’aprenentatge d’una llengua estrangera (anglès), la 
introducció d’una segona llengua estrangera (alemany), l’ampliació de l’oferta de 
llengües al currículum amb la presència d’una tercera llengua estrangera 
(francès) i la formació de parlants plurilingües respectuosos amb la 
interculturalitat, amb una actitud positiva vers la diversitat lingüística i amb el 
desig d’aprendre altres llengües. 

• Definir una visió estratègica que integra el treball de les àrees de llengua i el 
treball integrat de la llengua amb el contingut des de totes les altres  matèries 
tenint en consideració totes les accions de l’àmbit comunicatiu i lingüístic i partint 
d’un tractament competencial. 

• Impulsar estratègies, projectes i programes plurilingües d’acord amb la 
competència lingüística del professorat. 

• Assegurar l’acollida dels alumnes de procedència estrangera per a facilitar la 
immersió fent ús dels recursos i suports lingüístics complementaris que el 
Departament d’Ensenyament posa a disposició. 

El projecte lingüístic 
El projecte lingüístic del centre respon als criteris específics del projecte educatiu. Se 
n’ocupa del tractament de les llengües al centre i recull els aspectes relacionats amb el 
paper de la llengua catalana, com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe,  
el tractament de les llengües en els espais d’educació formal i no formal del centre i els 
aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques. 

La segona llengua estrangera a l’ESO 
El disseny curricular de l’institut ofereix com a opció dins de la franja d’optatives 
de l’ESO cursar l’alemany com a segona llengua estrangera i el francès com a 
opció entre les matèries optatives. A 1r d’ESO s’ofereixen totes dues llengües en 
format tastet. A partir de 2n ESO l’alemany es cursa com a segona llengua 
estrangera, amb els condicionants normatius. A 4t d’ESO els alumnes poden 
participar en l’activitat d’intercanvi consolidada al centre amb una escola 
alemanya.  

Els alumnes que cursen una segona llengua estrangera com a extraescolar dins 
del marc del Programa de Llengües d’Origen del Departament d’Ensenyament i 
que no s’ofereixi en el centre educatiu poden sol·licitar-ne el reconeixement i 
cursar, si ho desitgen i dins de l’horari lectiu, una altra optativa que ofereixi el 
centre educatiu. 
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Participació en projectes i programes plurilingües 
Per desenvolupar el projecte lingüístic, els centre afavoreix les estratègies de 
treball que faciliten la  participació en programes per a la millora de la 
competència lingüística dels alumnes, afavorint i consolidant-ne el plurilingüisme. 
L’institut Giola participa dels programes GEP (Grup d’experimentació per al 
plurilingüisme) amb el disseny d’activitats d’aprenentatge integrat de contingut i 
llengua en anglès (CLIL) i del Pla per al tractament integrat de llengües (TIL) amb 
el disseny de seqüències didàctiques transversals i compartides per les diferents 
llengües i llenguatges curriculars que ofereix el centre. 

Suports lingüístics complementaris 
L’institut Giola vetlla per l’aprofitament dels suports lingüístics complementaris 
que ens ofereix el Departament i l’entorn (auxiliars de conversa d’altres països, 
voluntaris lingüístics, practicants de màsters universitaris internacionals) i vetllar 
per l’acollida adequada d’aquests professionals, perquè es coordinin amb la 
resta del claustre i per la coherència de les seves activitats en relació amb el 
projecte lingüístic del centre. 

Atenció als alumnes de procedència estrangera. L’aula d’acollida 
Per atendre a l’alumnat nouvingut, el centre ha previst les mesures específiques 
destinades a assegurar un bon acolliment d’aquests alumnes, entre les quals hi 
ha l’aula d’acollida que defineix la seva forma organitzativa a la programació 
general anual. L’adaptació del currículum a les necessitats immediates 
d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts i dels alumnes de procedència 
estrangera en general, quan escaigui, pot requerir l’elaboració i aplicació d’un pla 
individualitzat i, en conseqüència, l’avaluació dels processos d’aprenentatge 
d’aquests alumnes es duu a terme amb relació als objectius del seu pla 
individualitzat i a les adaptacions que s’hagin fet del currículum. 
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Criteris per a la gestió de les TIC-TAC 
 

L’institut Giola organitza la gestió de les tecnologies de la informació i el coneixement 
(TIC) i de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) incorporant 
progressivament en els seus procediments les eines i els recursos que el Departament 
d’Ensenyament facilita per tal d’afavorir el desplegament de les actuacions previstes al  
pla TAC de centre. Recollim els procediments associats al procés Gestió de les TIC-
TAC del nostre sistema de gestió.  

Organització i usos pedagògics de les tecnologies digitals 
La concreció de les aplicacions i els usos de les tecnologies estan incorporats als 
diversos documents de gestió del centre. A les normes d’organització i funcionament 
s’estableix el reglament d’ús,  a la programació general anual s’organitzen les actuacions 
previstes dins del pla TAC, a la memòria anual se’n fa la valoració de les actuacions 
realitzades. El projecte de direcció formula propostes concretes en relació amb 
l’actualització dels usos de les tecnologies digitals i promou estratègies orientades a 
millorar l’assoliment de la competència digital dels alumnes.  

Pla TAC 
Els criteris que fan referència a l’organització i als usos pedagògics de les 
tecnologies digitals i que el pla TAC desenvolupa es concreten en: 

• Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu, 
administratiu i comunicatiu 

• Promoure l’assoliment de la competència digital de tots els alumnes 
• Promoure l’assoliment de la competència digital docent de tots els professors 
• Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l’avaluació 
• Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre 
• Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia 
• Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i 

d’assessorament i de formació dels docents. 
• Establir mesures per garantir la inclusió digital de tots els alumnes i evitar-ne així 

la fractura digital. 
• Establir la presència del centre a Internet  
• Establir mesures de protecció dels alumnes de continguts inadequats en l’accés 

a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes. 

Ús dels dispositius mòbils al centre 

La universalització dels dispositius mòbils i el seu elevat potencial educatiu 
convida a incloure’ls en els  processos d’ensenyament i aprenentatge, i també 
com a element de comunicació amb la comunitat escolar. Les normes 
d’organització i funcionament de centre recullen la normativa de centre al 
respecte. Per a assegurar la competència digital que els alumnes han d’adquirir; 
amb pautes de comportament responsable, segur i legal, els alumnes i els 
professors del centre han de disposar d’un ordinador portàtil o tauleta gràfica per 
al treball habitual a l’aula. L’ús dels telèfons intel·ligents no està permès dins de 
les instal·lacions del centre. 
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Criteris per al disseny de l’estructura organitzativa del centre 
 

L’estructura organitzativa del centre s’ha d’ajustar als requeriments canviants de l’entorn 
i de les necessitats de cada curs escolar amb l’objectiu d’assegurar un lideratge 
distribuït, la participació i compromís de totes les parts interessades i la construcció de 
xarxes per avançar en la gestió de les relacions entre tots els membres de la comunitat 
escolar. El document normes d’organització i funcionament del centre recull 
l’organigrama marc que assegura la coordinació dels diferents equips de treball del 
centre i les relacions amb l’entorn.  

L’equip directiu exerceix les seves funcions, gestiona i lidera el centre a través del 
projecte educatiu, el projecte de direcció i el sistema de gestió basat en processos. 

Lideratge compartit 
La direcció delega funcions i preses de decisió a tots els càrrecs de 
responsabilitat del centre perquè l’esforç comú faciliti el trànsit cap a la 
consecució de la visió establerta, fomentant la iniciativa i la participació i recollint 
les memòries i valoracions de cada grup de treball per ajustar la planificació de 
cada curs. Les xarxes de treball intern del centre s’organitzen des dels diferents 
sectors, per tal de que tothom tingui el seu espai de participació en la gestió i a 
la vegada, esdevingui un element actiu en la presa de decisions.  

El centre considera fonamental el treball d’equip amb projectes compartits, per 
tant, s’acompanya i assessora al professorat perquè les iniciatives de treball 
s’ajustin a les línies estratègiques del centre i a la normativa vigent i així garantir 
la seva viabilitat i sostenibilitat. 

Criteris organitzatius 
La sistematització de les activitats del centre vol assegurar les condicions i 
formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball 
en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció. 
Els criteris organitzatius han de garantir: 

• L’accés a la informació per assegurar dinàmiques de debat que garanteixin 
la participació responsable i constant dels diversos sectors que integren la 
comunitat escolar 

• L’aplicació de la programació vigent. 

• La coordinació de tots els equips de treball 

• L’aplicació de mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la 
resolució de conflictes 

• Condicions òptimes tant de recursos com ambientals per al desenvolupament 
de totes les tasques. 

• Espais i recursos per afavorir les reunions de l’alumnat, dels delegats de curs 
i d’aquests amb el professorat, així com la participació dels membres de la 
comunitat escolar en la dinàmica del centre. 

• La col·laboració i l’intercanvi amb altres centres educatius i amb l’entorn que 
permetin un benefici mutu en el desenvolupament de les activitats 
respectives. 
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Criteris per a la gestió de l’equip humà 
Personal docent 

En l'educació secundària obligatòria, l'atenció docent s'ha d'organitzar equilibrant 
l'especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l'acció 
educativa, i s'hi ha de potenciar la tutoria i l'orientació acadèmica i professional. En 
concordança, s'ha de promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre 
un mateix grup d'alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació. 

Assignació de matèries i grups 
En aplicació de la normativa vigent i d’acord amb els principis rectors del projecte 
educatiu els criteris per a l’assignació de matèries i grups als docents asseguren  
la concreció del currículum, els projectes d’innovació pedagògica i curricular, les 
estratègies didàctiques pròpies del centre i l’acció tutorial, tot equilibrant 
l’especialització curricular dels professors amb la globalitat necessària de l’acció 
educativa. 

Faltes d’assistència i substitucions eventuals 
L’organització general del centre, a les normes d’organització i funcionament, 
preveu la substitució d’una absència eventual del professor o professora 
responsable d’una classe assignant les tasques derivades de la substitució al 
professorat de guàrdia. S’han previst i elaborat material complementari de suport 
de les àrees o matèries que s’imparteixen en cadascun dels cursos de l’etapa 
per atendre els alumnes en casos d’absències imprevistes del professorat. 
Aquest material està a disposició del professorat de guàrdia, qui ha de vetllar per 
la seva realització i recollir-lo en finalitzar la sessió, per tenir-lo en compte en 
l’avaluació dels alumnes. 

Respecte de l’horari del treballadors del centre 
Els criteris per organitzar els horaris dels treballadors del centre prioritzen l’acompliment 
de les necessitats del centre, d’acord amb la normativa vigent, i atenen a les desiderates 
que a tal efecte es presenten, sempre que les necessitats del centre quedin cobertes. A 
les normes d’organització i gestió de centre es detallen el mecanismes per al control 
d’assistència i puntualitat. Amb la programació general anual s’aproven els horaris 
previstos per a cada curs. 

Respecte de la definició de llocs de la plantilla docent  
Al sistema de gestió tenim definits les característiques dels diferents llocs de treball que 
porta a terme la plantilla docent del centre, definint tasques i competències prioritzades 
per a cadascun d’aquests llocs de treball. 

Respecte de la formació permanent  
L’institut Giola vetlla per la formació permanent dels professionals que hi treballen al 
centre amb relació al projecte educatiu per millorar el seu servei. El Pla de formació 
permanent previst per a cada curs es recull a la programació general anual i es 
determina a partir de la diagnosi de necessitats que es realitza a la memòria anual. 

Formació permanent del professorat 
La formació permanent dels professors del centre vol contribuir a millorar els 
resultats i els processos educatius dels alumnes i s’orienta cap a l’aprofitament i la 
transferència a l’aula. Així doncs, l’institut organitza un pla de formació del 
professorat enfocat a: 
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• consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament 
competencial 

• avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb 
la implicació i la participació dels alumnes. 

• millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels 
alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu. 

• potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament 
de models innovadors per a la millora continua. 

• consolidar la qualitat en la gestió i l’organització del centres  
• desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les 

necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral. 

Formació permanent del persona d’atenció i serveis (PAS) 
La formació permanent del personal d’atenció i serveis del centre (subaltern i 
administratiu) vol contribuir a millorar el servei i s’ajusta periòdicament a les 
necessitats del centre i a l’oferta de formació que posa a disposició del 
Departament d’Ensenyament. 
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Criteris per a la gestió econòmica, els equipaments i serveis 
 
L’institut Giola realitza la seva gestió econòmica d’acord amb els principis de 
transparència, fiabilitat i control social, i de caixa i pressupost únics que determina la 
normativa vigent. La gestió econòmica es sotmet al principi de pressupost inicial anivellat 
en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de rendició de comptes. 
 
La transparència i la fiabilitat s’asseguren amb l’ús del pressupost i la comptabilitat. La 
direcció gestiona tots els ingressos que el centre rep i s’incorporen a la gestió del centre 
ja que esdevenen recursos públics, independentment d’on provinguin, i han de tenir un 
tractament comptable.  
 
El control social s’estableix en el consell escolar del centre, el qual es consulta de 
manera preceptiva, en reunions de treball de la comissió econòmica i en reunions 
ordinàries. El director o directora presenta i aprova el pressupost amb el suport per 
majoria simple del consell escolar i l’inclou a la programació general anual de cada curs. 
 
Respecte del pressupost 

El pressupost és el document que recull de manera sistemàtica i quantificada la 
previsió dels ingressos i la capacitat màxima de despeses que es poden fer durant 
un exercici econòmic.	El cicle pressupostari engloba l’elaboració i aprovació del 
pressupost, les modificacions necessàries durant l’exercici pressupostari, l’execució 
que es materialitza en la comptabilitat del centre, i la liquidació i avaluació que es 
realitza amb el programari informàtic que el Departament d’Ensenyament posi a 
disposició en cada moment.	Els principis que regeixen la confecció del pressupost 
del centre són: 
• Principi d’universalitat. S’han d’incloure en el pressupost tots els ingressos i totes 

les despeses. 
• Principi de claredat. El pressupost ha de tenir una estructura que permeti 

reconèixer la procedència dels ingressos i la finalitat de les despeses. 
• Principi d’especialitat qualitativa. Tots els recursos previstos en el pressupost 

s’han d’assignar estrictament a les finalitats establertes. 
• Principi d’exactitud. Els recursos i les despeses recollits en el document 

pressupostari han d’acostar-se el màxim possible als ingressos i despeses de 
l’execució pressupostària. 

• Principi d’equilibri pressupostari. Totes les despeses pressupostàries s’han de 
finançar pels ingressos ordinaris. 

• Principi d’unitat de caixa. Tots els ingressos i pagaments han de centralitzar-se 
en una tresoreria única. 

• Principi de no-afectació del ingressos. El conjunt dels ingressos garanteix el 
conjunt de les despeses, llevat dels finalistes. 

 
Elaboració i revisió del pressupost 

El pressupost s’elabora a l’inici de l’exercici pressupostari i es presenta al consell 
escolar per a la seva aprovació, abans del 31 de gener. Fins a l’aprovació del 
pressupost pel consell escolar, el director o directora pot autoritzar despeses i 
efectuar pagaments d’acord amb els contractes vigents.  
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Elaboració del pressupost d’ingressos 

El pressupost d’ingressos inclou totes les previsions de recursos que pot obtenir 
el centre durant l’exercici per finançar el conjunt de despeses. 
S’inclou en el pressupost d’ingressos: 

• El romanent del pressupost anterior. 
• El ingressos afectats a una finalitat determinada.  
• Les aportacions per a material escolar: la quota de material preveu la 

despesa en material escolar de caràcter individual adquirit pel centre i 
posat a disposició de les aules d’acord amb criteris educatius. Les 
famílies poden optar voluntàriament per pagar-ne el cost o aportar el 
material, en el moment oportú, d’acord amb les relacions que se’ls 
facilitarà. Els dèficits generats per la gestió econòmica del material 
escolar no poden ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament 
d’Ensenyament per a despeses de funcionament del centre. 

• Les aportacions per a sortides programades dins l’activitat reglada: Totes 
les activitats del centre incloses en la programació general anual, tinguin 
o no caràcter gratuït, les ha d’aprovar el consell escolar. Els possibles 
dèficits generats per la gestió econòmica d’aquestes activitats no podran 
ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament d’Ensenyament 
per a les despeses de funcionament del centre. 

• Les aportacions de l’AMPA i les indemnitzacions d’assegurances. 

Elaboració del pressupost de despeses 

Totes les despeses que efectuï el centre s’han d’incloure en el seu pressupost. 
Les despeses fixes (electricitat, telèfon, aigua, calefacció, neteja, etc.) i les 
despeses per al funcionament ordinari del centre (de reparació, conservació i 
manteniment d’edificis, d’instal·lacions i equipaments) tenen caràcter prioritari en 
l’elaboració i execució del pressupost. 
El pressupost de despeses s’elabora d’acord amb la previsió d’ingressos i una 
vegada analitzat i avaluat el pressupost de despeses de l’any anterior, introduint-
hi les modificacions necessàries per tal d’obtenir millores en eficiència i eficàcia 
en la gestió econòmica. 
 
Modificació i execució del pressupost 

Durant l’any natural, el director o directora proposa al consell escolar tantes 
modificacions del pressupost com siguin necessàries per adaptar-lo a la 
concreció real d’ingressos i despeses. En cas que la modificació del pressupost 
no comporti una variació de l’import global d’ingressos i despeses, aquesta 
modificació la pot aprovar la comissió econòmica. El consell escolar fa el 
seguiment del pressupost, comprovant l’aplicació dels recursos econòmics. 
 
Liquidació del pressupost i avaluació 

En finalitzar l’exercici econòmic, el director o directora prepara la liquidació 
pressupostària i la proposta d’incorporació dels eventuals romanents al 
pressupost de l’exercici següent, i ho presenta al consell escolar per a la seva 
aprovació.  
 

La comptabilitat del centre 
L’execució del pressupost es materialitza en la comptabilitat del centre que es 
realitza en base als principis de registre, meritació, documentació, no-
compensació i conciliació.  
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Contractació de béns i serveis 

D’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius, aquests disposen d’autonomia per a la contractació de serveis i 
recursos materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta 
matèria. El director o directora actua com a òrgan de contractació i té la 
competència per fer les contractacions necessàries per al manteniment, els 
serveis i els subministraments, d’acord amb el pressupost del centre i respectant 
els principis reguladors de la contractació pública. Aquestes actuacions es 
realitzen donant compliment als principis de legalitat, publicitat, transparència i 
concurrència d’empreses dins el marc establert en la normativa. 

	

Criteris per a la gestió administrativa 
 

L’institut Giola organitza la gestió administrativa incorporant progressivament en els 
seus procediments les eines corporatives que el Departament d’Ensenyament facilita 
per tal d’afavorir el desenvolupament de l’Administració electrònica.. 

Correu electrònic 
El personal docent i PAS de l’institut fa servir el  correu corporatiu @xtec.cat per 
al desenvolupament de les tasques que té atribuïdes, és obligació i 
responsabilitat de cada treballador atendre als correus corporatius personals . A 
més dels correus electrònics personals, el Departament també dota d’un correu 
electrònic corporatiu genèric per a cada centre que fem servir com a bústia 
corporativa que ens representa institucionalment. Quan els treballadors del 
centre s’adrecen institucionalment fan servir aquest correu, sempre amb l’acord 
previ de la direcció. 
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Criteris per a la gestió del sistema de qualitat 
 

L’institut Giola està compromès amb la implantació, manteniment  i eficàcia d’un sistema 
de gestió basat en la millora contínua, d’acord amb els objectius i el context del centre. 
Es per això que defineix una política de qualitat que formar part de la cultura i identitat 
del centre i que s’ha recollit a l’apartat “Identitat del centre” d’aquest document. 

Per aconseguir aquest objectiu la direcció impulsa estratègies per implicar el conjunt de 
l’equip humà de l’institut assegurant la formació permanent en gestió de qualitat i en l’ús 
d’eines informàtiques de gestió, la difusió de bones pràctiques, el treball en equip i la 
cooperació i l’eficiència dels canals de comunicació. 

Avaluació dels processos de centre 
L’avaluació dels processos del centre constitueix una peça clau que s’aborda des de les 
perspectives quantitativa i qualitativa a través de procediments interns d’anàlisi i mesura, 
inclosos en el sistema de gestió integral del centre, i mitjançant avaluacions externes 
independents. L’objectiu final és l’aplicació de la millora continua basada en el 
coneixement i anàlisi dels resultats obtinguts que permeti la seva millora i l’assoliment 
de noves fites. 

Per a poder portar a terme aquesta avaluació integral és necessari quantificar les 
millores produïdes en diferents àmbits per així poder planificar estratègies encaminades 
a la seva millora futura. Els principals elements de valoració interna són els indicadors 
recollits en el programa de gestió.  Hi consta la sistemàtica que s’aplica per a la seva 
recollida i se’n fa una anàlisi que possibilita l’avaluació contínua.  

El centre realitza una anàlisi interna dels seus resultats, fent un seguiment de les 
actuacions a meitat de curs, una revisió per la direcció a final de curs i una memòria al 
final que recull el grau d’assoliment dels objectius estratègics i de les diferents 
actuacions fetes.  L’avaluació del sistema de gestió integral es completa portant a 
terme auditories externes (normes ISO) i visites de contrast (models EFQM), 
independents al centre i desenvolupades per experts educatius en models de gestió de 
qualitat i en excel·lència. Aquestes avaluacions ajuden a millorar tant aspectes 
concrets com generals de la nostra organització.   
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Documents de centre 
Documents de gestió del centre 

Els documents de gestió de l’institut Giola són els instruments operatius necessaris per 
a l’exercici de la seva autonomia a fi d’assolir els objectius definits en aquest projecte 
educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives. L’institut preveu 
els mecanismes oportuns per garantir la seva difusió a la comunitat escolar, en el marc 
del pla de comunicació del centre. Els procediments d’aprovació, revisió i actualització 
estan recollits a les normes d’organització i funcionament del centre. Aquests documents 
són públics i estan a disposició de la comunitat escolar. 

El projecte educatiu de centre (PEC) 
És el document estratègic marc de la nostra institució i en defineix el 
funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió 
de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn.  

Les normes d’organització i funcionament (NOFC) 
És el document que concreta com portem a terme i com apliquem els criteris que 
el PEC determina per al funcionament del centre. A les NOFC concretem els 
criteris organitzatius, els criteris i mecanismes pedagògics, els procediments 
relacionats amb l’organització i el funcionament. També regula aspectes 
relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre i 
concreta les normes i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència. 
Aquest document es completa amb l’eina de gestió del centre, d’accés públic als  
apartats relacionats accedint-hi com a visitant amb “usuari: visitant, contrasenya: 
Giola1234567” a la web https://www.isotools.org 

El projecte de direcció (PdD) 
El projecte de direcció és la concreció del projecte educatiu per al període de 
mandat dels directors. El PdD contempla la diagnosis actualitzada del centre i la 
definició d’objectius a assolir vinculats a la millora dels resultats educatius 
concretant les actuacions previstes i l’estructura organitzativa necessària. El PdD 
cerca la implicació de tot el personal en el treball en equip, el creixement dels 
nivells de motivació i de satisfacció i inclou indicadors explícits d’avaluació del 
mandat d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. El  projecte  
de  direcció  es  concreta,  cada  curs,  a la programació general anual (PGA). 

La programació general anual (PGA) 
És la concreció del pla estratègic per a cada curs, fruit de les conclusions de les 
memòries del curs anterior i de les propostes de millora recollides d’acord amb 
les línies estratègiques del projecte de direcció i del projecte educatiu de centre. 
Recull la concreció de les prioritats i dels aspectes relatius a les activitats i al 
funcionament del centre per al curs escolar corresponent.  

La memòria anual (MA) 
La MA recull l’avaluació de l’assoliment dels objectius i de les diferents 
actuacions que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els 
criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte 
educatiu del centre i concretats en el projecte de direcció. Promovem processos 
participatius per a l’avaluació de la programació anual i la formulació de 
propostes de millora i en fem una anàlisi dels resultats seguint la clara voluntat 
de millora continua. Les conclusions extretes a la memòria anual inspiren el pla 
anual del següent curs. 
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Documents de suport per a l’aplicació del PEC 
El projecte lingüístic 

Recull les actuacions per tal de garantir el ple domini de les llengües oficials 
catalana i castellana en finalitzar el sistema educatiu obligatori i el coneixement 
i domini de les llengües estrangeres previst a la concreció curricular del PEC.  

El projecte de convivència 
El projecte de convivència recull les accions que el centre educatiu desenvolupa 
per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la 
convivència i la gestió positiva dels conflictes, des de tres nivells diferents: valors 
i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu.  

El pla d’orientació 
El pla d’orientació és l’eina que organitza, d’acord amb les necessitats 
específiques de cada nivell educatiu, l’orientació personal, acadèmica i 
professional dels nostres alumnes. El pla d’orientació es concreta en el pla 
d’acció tutorial  i inclou el pla d’atenció a la diversitat. Es desenvolupa potenciant 
la participació de la comunitat escolar i d’acord als programes que impulsa el 
Departament d’Ensenyament  

El pla sobre les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) 
El pla TAC és l’instrument que facilita la planificació dels aspectes organitzatius, 
pedagògics i formatius que fan referència a la competència digital, així com a la 
governança de les tecnologies en el centre. El pla TAC és l’eina que organitza, 
defineix i actualitza, de manera periòdica, l’assoliment de la competència digital 
per part dels alumnes i l’estratègia sobre l’ús de les tecnologies digitals en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge.  

El pla de comunicació i promoció de centre 
Vetlla perquè la relació del centre i l’entorn afavoreixi respostes integrals i 
comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i 
el treball en xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del 
territori i el teixit productiu. 

El pla de formació de centre 
Vetlla pel creixement professional a través de la formació contínua del 
professorat, orientada a les necessitats educatives dels alumnes i l’assoliment 
dels objectius del pla estratègic. 

El pla de prevenció de riscos laborals 
El pla de prevenció de riscos laborals és el document que recull, d’acord amb la 
normativa vigent i el pla de riscos del Departament, el pla d’emergència de centre 
i la planificació de les tasques del coordinador o coordinadora de prevenció de 
riscos laborals per tal de promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut 
i seguretat en el centre. 

El pla d’escola i sostenibilitat (PES) 
El pla d’escola i sostenibilitat desenvolupa l’estratègia de centre en el seu 
compromís com a escola verda dins del programa d’escoles verdes del 
Departament d’Ensenyament per a incorporar els valors de l'educació per a la 
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió i relacions 
amb l'entorn), promoure la participació i la implicació activa de tota la comunitat 
educativa en la millora del nostre entorn immediat i afavorir l'intercanvi participant 
de la xarxa d'escoles per a la sostenibilitat. 
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Retiment de comptes 
Indicadors de centre 

L’avaluació per la revisió dels objectius recollits al PEC  es fonamenta en els indicadors 
de progrés que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions. El 
catàleg d’indicadors de centre contempla els que determina l’Agència d’Avaluació i 
Prospectiva de l’Educació, els acordats dins del Projecte de qualitat i millora contínua i 
els propis de centre, d’acord al projecte educatiu i el projecte de direcció vigent. 

A partir d’aquestes dades, el claustre de professors i el consell escolar avaluen 
l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions. 

L’índex d’indicadors amb què el centre avalua la gestió i els objectius es pot consultar al 
nostre sistema de gestió accedint-hi com a visitant amb “usuari: visitant, contrasenya: 
Giola1234567” a la web https://www.isotools.org Les normes d’organització i 
funcionament de centre recullen els procediments per al retiment de comptes que es 
concreten anualment al calendari presentat amb la programació anual. 

Aprovació, revisió i difusió del PEC 
El PEC és un document públic i, com a tal, està a disposició de la comunitat educativa 
a la pàgina web del centre.  

Correspon als directors dels centres formular la proposta inicial del projecte educatiu i 
fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l’elaboració tot 
garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. El 
claustre de professors intervé en la seva elaboració, modificació i actualització i aprova 
els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. El consell escolar hi 
participa en l’aprovació i les seves modificacions i ha de ser consultat pel director de 
manera preceptiva per valorar la proposta i manifestar el seu suport amb una majoria de 
les tres cinquenes parts dels membres. 

El PEC es manté vigent mentre no s’aprovi una nova revisió. Les normes d’organització 
i funcionament del centre recullen els procediments per a la seva aprovació, revisió i 
difusió. 

 


